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  در آستانه سالي نو و تالش براي چشم اندازي نو
  

 25بار ديگر بهاري از راه رسيد و اين تقويم اكنون 
مين بار است كه در زير چتر حكومت اسالمي ورق 

 58مي خورد و از نوروز خونين سنندج در سال 
تاكنون، همواره آغاز سال نو در زير سيطره حكومت 

زمستاني حضور شوم اسالمي با انبوهي از درد و اندوه 
اين حكومت همراه بوده است و با آرزوي بزرگ 
مردم ما در خالصي از چنگال اين عفريته قرون 

  .وسطائي بدرقه گشته است
تغيير . آغاز سال جديد، امسال بدون مقدمه نبود

تقويمي سال را تغيير ديگري در كشور ما به استقبال 
 راه 82  تا اول اسفند سال81 اسفند سال 9از . شتافت

طوالني پيموده نشد، ولي در فاصله دو اسفند دفتر 
اميد به اصالح از درون حكومت اسالمي به كلي بسته 

 مردم با امتناع از 81در نهم اسفند ماه سال . شد
شركت در انتخابات شوراهاي شهر و روستا، بر 

 شروع شده 76روندي كه با انتخابات دوم خرداد سال 
ند و در غياب حضور آن ها، بود، نقطه پايان گذاشت

جناح غالب حكومت كار خود را راحت كرده با 
استفاده از ابزارهاي موجود خود اساسا هر نوع انتخابي 
در چارچوب حتي حكومتيان را هم براي مردم منتفي 
ساخت و با انتصاب پيشاپيش دو سوم نمايندگان 
مجلس اسالمي، جناح رقيب خود را رسما از 

 پاسخ مردم به حكومت در .حكومت حذف نمود
 ، تحريم انتخابات فرمايشي و 82اسفند ماه سال 

 . خواست انتخابات آزاد بود
بهار امسال با شكست حكومت در كشاندن مردم به 
پاي صندوق ها براي مشروعيت دادن به ديكتاتوري 

سال جديد پيشاپيش با يك . مذهبي حاكم  شروع شد
اق بزرگ همگاني در تحريم انتخابات  جمهوري وف

اسالمي آغاز شد و در اين توافق نانوشته همگاني 
براي اولين بار در دوران حكومت اسالمي مردم و 
اكثريت قريب به اتفاق مخالفين حكومت، حتي بخش 
هاي قابل توجهي از نيروهاي درون حكومت به 
تحريم انتخابات ضد دمكراتيك دست زدند و اين 
خود نشانه اي براي  اميد بستن به تحوالتي است كه 

 اين اتفاق جديد در سال پيش رو  مي تواند بر بستر

  .شكل بگيرد
سال گذشته اما فقط سال تعيين تكليف با حكومت 

سال زلزله غم انگيز در بم و تخريب كامل اين . نبود
شهر و مرگ ده ها هزار نفر و نيز آوارگي و خانه 

سال زلزله، غم و . لي اين شهر بودبدوشي مابقي اها
اندوه و مرگ عزيزان و آوارگي و بي سرپرستي 

  .كودكان، سال عزا بود
 آزاد انديشان، سسال ادامه بازداشت ها، سال ادامه حب

سال ادامه يورش به دانشجويان، ادامه بستن روزنامه 
ها، سال زنداني ماندن زرافشان و جباري و ديگران، 

سال بستن وبالگ ها، .  و شكنجه بودسال دستگيري
سال فيلتر كردن سايت ها و سال يورش مذبوحانه به 

  .سنگر هاي اطالع رساني بود
سال گذشته سال كشتن خبرنگار زن ايراني، سال زهرا 

جالدان اوين پنجه كاظمي و مظلوميت او در اوين و 
سال لگد مال نمودن مكرر حيثيت انسان توسط . بود

  .  آشام بوداين حكومت خون
اما سال گذشته سالي از نوع ديگر هم بود، سال 

دان و فعال قاعطاي جايزه صلح نوبل به يك زن حقو
حقوق بشر ايراني، سال جهاني شدن نام شيرين عبادي 

  .وكيل ديگر خانواده هاي قتل هاي زنجيره اي بود
...  

اما سالي پر از . سالي كه گذشت سال دشوراي بود
از اين دشواري ها، سال جدي تر تالش براي رهائي 

شدن چشم انداز هاي بدون جمهوري اسالمي و 
سال . تدارك براي بعد از جمهوري اسالمي بود

جستجو براي شكل دادن آلترناتيو هاي ممكن براي 
فرداي بعد از حكومت اسالمي و به كرسي نشاندن 

  .اراده جمهور مردم بود
  

***  
همسايگي ما، سال گذشته سال اشغال كامل عراق در 

توسط دولت آمريكا و با توسل به بهانه هاي واهي و  
سال گذشته و بعد از . دروغ پردازي هاي آشكار بود

ورميانه، بلكه ااين اشغال نه فقط منطقه ما، منطقه خ
تمامي جهان يك پله به سوي ناامني و هرج و مرج 

دستاوردهاي جمعي بشريت از طرف . سوق داده شد
فقدا . تحدانش زير پا گذاشته شددولت آمريكا و م

تا لب مرزهاي كشور ما كشانده شده امنيت هم اكنون 
از است، اما خطر اصلي در كشور ما نه در خارج 

مرزها، بلكه در قلب كشور ما و در راس قدرت 
  .نشسته است و همانا حود همين حكومت است

سال گذشته سال درد و رنج بيشتر براي ملت فلسطين 
ورش هاي نظامي يكي از مدرن ترين سال ي.  بود

زرادخانه هاي جهان بر خانه و كاشانه مردم بي سالح 
و اردوگاه هاي آوراگان در سراسر فلسطين و سال 

لح در اين منطقه صتالش براي به گور سپردن اميد به 
  .از جهان بود

و سال »  جنگ عليه تروريسم«سال گذشته سال اوج 
  .بودبيشترين و مهيب ترين ترور ها 

سال گذشته هم چنين سال موفقيت جهاني جنبش ضد 
جنگ در جلب افكار عمومي جهان و سال نفرت 
همگاني از جنگ افروزان و سفيران مرگ و 

  .ويرانگري در انظار جهانيان بود
  

***  
  

سال نو را با مبارزه براي جهاني بدون جنگ افروزان، 
جهاني بدون خشونت و خونريزي و در يك كالم 

شايسته شان انسان بر همگان تبريك مي جهاني 
  .گوئيم

  

 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي
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  دار داستان دنباله

  
 پروندة اتمي 

  رژيم
  

برخالف تصور سردمداران جمهوری  
کردند امضای پروتکل الحاقی  اسالمی که خيال می

و تعليق ) ای به پيمان منع گسترش سالحهای هسته(
سازی اورانيوم، موجب بسته شدن  فعاليتهای غنی

» المللی انرژی  اتمی آژانس بين«پروندة اتمی آن در 
د شد، محکوميت مجدد ايران در قطعنامة خواه

 اسفند گذشته، ٢٣در » آژانس«شورای حکام اين 
نشان داد که نه تنها اين پرونده بسته نيست بلکه به 

چنان که طبق . اين زوديها هم بسته نخواهد شد
همين قطعنامه، شورای حکام آژانس به دبيرکل آن 
مأموريت داده که دو ماه بعد، گزارش ديگری از 
فعاليتهای اتمی جمهوری اسالمی و نحوة همکاری 

المللی، به شورای مذکور ارائه  آن با اين نهاد بين
  .دهد

مفتوح ماندن پروندة رژيم در اين زمينه، نه 
صرفاً از خواست برخی از قدرتهای خارجی، و به 
ويژه دولت آمريکا، در مورد تشديد فشارهای 

های  زد، يافتهخي المللی عليه حکومت ماليان برمی بين
تازه دربارة فعاليتهای اتمی رژيم و يا افشای 

کاريهای آن در اين زمينه،  بخشی ديگر از پنهان
ای در بازنگهداشتن و تداوم اين پروندة  عامل عمده

چنان که پس . انگيز و نگران کننده بوده است بحث
المللی در  از صدور آخرين قطعنامه آژانس بين

ژيم از مقررات و تعهدات تخلفات ر» توبيخ شديد«
گذشته نيز، )  نوامبر٢٦( آذرماه ٥المللی در  بين

موارد جديدی از برنامة اتمی گستردة جمهوری 
اسالمی، چه از جانب افراد و ارگانهای خارجی و 

المللی، برمال  چه از سوی خود بازرسان آژانس بين
  ).١٣٨٢اتحاد کار، آبان (گرديد 

های آمريکائی  ماه، روزنامه در اواخر بهمن
خبر از کشف نوع جديدی از دستگاههای 

سازی  که در غنی(دهنده  يا شتاب» سانتريفوژ«
در (در ايران ) گيرد اورانيوم مورد استفاده قرار می

دادند، که استفاده از ) »دوشان تپه«فرودگاه نظامی 
المللی انرژی اتمی اطالع داده  آنها نيز به آژانس بين

ور خارجة رژيم، ضمن وزارت ام. نشده بود
اين اخبار، اعالم داشت که اين نوع » تکذيب«

دستگاهها در داخل توليد نشده و استفاده از آنها 
در همان ايام، . نيز جنبة تحقيقاتی داشته است

گزارشهای مبسوط ديگری راجع به فعاليتهای 
شبکة گستردة قاچاق اسرار، مواد و تجهيزات اتمی 

بمب اتمی » پدر«ن، که به وسيلة عبدالقديرخا
های  پاکستان، راه اندازی شده بود، در رسانه

بر پاية اعترافات . المللی انتشار يافت بين
سيدابوطاهر، يکی از کارگزاران و دالالن عبدالقدير 
خان، که خود مدير چند شرکت در مالزی و دوبی 

 ميالدی، دو کانتينر ١٩٩٥ يا ١٩٩٤است، در سال 
از دوبی به مقصد ايران حامل قطعات سانتريفوژ 

 ميليون ٣حمل گرديده و بهای آنها نيز، به مبلغ 
) که هويت وی اعالم نشده(دالر توسط يک ايرانی 

به آپارتمان محل اقامت عبدالقدير خان در دوبی 
هرچند که پيش از اين نيز تهية .  تحويل شده است

های  مواد و قطعات مورد استفاده در برنامه
اتمی، و به ويژه از » بازار سياه«ای رژيم از  هسته

پاکستان، آشکار شده بود، اما افشاگريهای مربوط 
به شبکة مافيائی عبدالقديرخان و شرکا، حساسيتها 

المللی دربارة مقاصد اتمی  و نگرانيهای جامعة بين
  .جمهوری اسالمی را نيز تشديد کرد

المللی،  محمد البرادعی، دبيرکل آژانس بين
 اسفند گذشته، نگرانی ٥خود در در گزارش جديد 

های متعدد در اطالع » افتادگی قلم «خود را از 
رسانی ايران، که طبق مقررات موجود و پروتکل 

همکاری «و » شفافيت«الحاقی نيز متعهد به رعايت 
قلم «يکی از آن . با آن نهاد است، ابراز کرد» کامل

ع ها، که در اين گزارش نيز مورد انتقاد واق» افتادگی
شود، مسئله نوع پيشرفته سانتريفوژهای  می

است که ايران رأساً اقدام به » ٢پی«موسوم به 
گزارش دبيرکل، . اطالع آنها به آژانس نکرده است

ضمن استقبال و اظهار رضايت از همکاری ايران 
در دسترسی بازرسان به اسناد و مکانها و پرسنل، 
جهت بررسی صحت و سقم گزارش فعاليتهای 

ای اين کشور، موارد ديگری از طرحها و  هسته
پاسخ و يا مبهم را مورد  اقدامات اعالم نشده، بی

انتقاد قرار داده که از جملة آنها توليدات و 
ای  ماده(» ٢١٠پلونيوم «آزمايشهای مربوط به 

تواند در تهيه سالح اتمی به کار  راديو اکتيو که می
ری طيف سنجهايی که در طرح غنی سازی ليز) رود

کاربرد دارد و مسائل باقی مانده از گذشته مثل 
آلودگی برخی از دستگاهها  به اورانيوم غنی شده 

عالوه بر اينها، گزارش مذکور بر اين . است... و 
کند که بيشتر کارگاههايی که در  نکته هم تأکيد می

برنامة غنی سازی ايران مورد استفاده قرار 
نعتی نظامی اند، متعلق به سازمانهای ص گرفته
  . هستند

وزارت امور خارجه  رژيم، در واکنش به 
های  گزارش دبير کل آژانس، با استقبال از جنبه

همکاری «مثبت گزارش،  آن را تأييد ديگری بر 
» قصورات«ايران با آژانس قلمداد کرده و » کامل

. دانست» سوء تفاهم«مذکور در آن را هم ناشی از 
که از » ی عالی امنيتشورا«اما حسن روحانی، دبير 

چند ماه پيش مسئوليت ادارة اين پرونده و پيشبرد 

مذاکرات خارجی در اين زمينه به او واگذار شده 
ايران «است، در پاسخ به آن گزارش اعالم کرد که 

دهی دربارة تحقيقات خود در  متعهد به گزارش
مورد طرحهای جديد سانتريفوژ نبوده، همان طور 

های مطالعاتی هم که در  روژهکه در بارة ديگر پ
حال حاضر در عرصة فعاليتهای اتمی غير نظامی 

« : و افزود » گيرد، چنين تعهدی ندارد انجام می
ديگری نيز دارد که ما اعالم ) اتمی(ايران مراکز 

ايم و، به نظرم، زمانی بايد آنها را اعالم بکنيم  نکرده
اشارة حسن روحانی، . »که موعدش رسيده باشد

است که » های تحقيقاتی پروژه«اينجا، ظاهراً به در 
هر کشور امضا کنندة پروتکل الحاقی، طی مهلت 

چنان . معينی، بايستی آنها را به آژانس اطالع بدهد
که پيروز حسينی هم، که اخيراً به عنوان نمايندة 

المللی انرژی اتمی گمارده شده،  ايران در آژانس بين
آژانس » شتابزدگی «چند روز بعد، ضمن انتقاد از

ايران مجبور نيست که همة «: در اين مورد، گفت 
اش  های تحقيقاتی اتمی اطالعات را در مورد پروژه
 روز مهلت دارد که ١٨٠اعالم کند و، طبق مقررات، 

ولی، با در نظر . »اطالع بدهد... نتيجة تحقيقات را 
گرفتن مخفی کاريهای رژيم طی ساليان گذشته و 

رر آن در اعالم بموقع طرحها و مک» قصورات«
فعاليتهای اتمی خود و کشف هر از چندگاهی گوشة 
ديگری از اين طرحهای پنهانی و همچنين 
موضعگيريهای دوپهلوی مسئوالن حکومتی در اين 
زمينه، آشکار است که نگرانيها و حساسيتهای 
مضاعفی در مورد مقاصد اتمی جمهوری اسالمی 

المللی وجود دارد و،  يندر جامعة جهانی و مراجع ب
های شورای  همان طور که قبالً نيز در قطعنامه

حکام آژانس تصريح گرديده،  اين جمهوری 
آميز بودن برنامة  اسالمی است که بايستی صلح

اتمی خود را در منظر جهانيان و، به طور اخص، در 
برابر آژانس اتمی وابسته به سازمان ملل، به اثبات 

  . رساند
 گزارش جديد البرادعی و با انتشار

نگرانيهای مطروحه در آن، انتقادات و حمالت 
تبليغاتی آمريکا عليه جمهوری اسالمی هم قوت 

سخنگوی اين دولت، گزارش دبيرکل . بيشتری يافت
را تأييد ديگری بر اين مسئله که ايران برنامة 

کند، عنوان کرد و  تسليحات اتمی را دنبال می
اين دو عامل «: المللی گفت  يننمايندة آن در آژانس ب

که البرادعی به ) ٢١٠ و پلونيوم ٢سانتريفوژ پی(
اين طور .  ای نيست آنها اشاره کرده، موضوع ساده

دهد گزارشهای ايران با  که قضايا نشان می
فعاليتهايش انطباق ندارد و هربار اين روايت عوض 

باری ديگر برنامة اتمی جمهوری اسالمی . »شود می
 در سر لوحة –ن بار به همراه پروندة ليبی  و اي–

  .المللی مطرح گرديد های بين اخبار رسانه
رسيدگی به گزارش دبيرکل راجع به 

 اسفند در ١٨فعاليتهای اتمی ايران و ليبی، از روز 
اگر . دستور کار شورای حکام آژانس قرار گرفت

موضوع پروندة ليبی، با توجه به مذاکرات و 
ين دولت با آمريکا و بريتانيا، در معامالت پنهانی ا

همان دو روز نخست فيصله يافت، پروندة ايران 
موضوع بحث و جدلهای پنهان و آشکار بسيار شد 

سو، آمريکا  در يک. که به مدت يک هفته ادامه داشت
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با حمايت دولتهايی نظير کانادا، استراليا، ژاپن و 
رجاع هلند، در پی محکوميت شديد ايران و احياناً،  ا

نمايندگی آمريکا . اين پرونده به شورای امنيت بود
ای را با همين نيت  نويس قطعنامه در آژانس هم پيش

شيوة برخورد آمريکائيها، . آماده و ارائه کرده بود
» ای ماشه«در اين اجالس نيز به گفتة خودشان، 

ای در  بود، يعنی تنظيم و تصويب قطعنامه
 که هرگونه تخلف محکوميت عملکرد ايران به نحوی

بعدی در انجام تعهدات، موجب ارجاع خود به 
خودی و مستقيم اين پرونده به شورای امنيت 

جهان «در سوی ديگر، گروه کشورهای . بشود
، روسيه و چين قرار داشتند که خواهان »سومی

تعديل متن قطعنامه به منظور جلب همکاری بيشتر 
ج احتمالی و جمهوری اسالمی و جلوگيری از خرو

اعضای . المللی بودند عدم همکاری آن با آژانس بين
اتحادية اروپا، و خصوصاً آلمان، فرانسه و بريتانيا 

 ٢٩که با امضای بيانيه مشترک در تهران در (نيز 
ای در متقاعد کردن رژيم  مهر گذشته، نقش عمده

برای امضا و اجرای پروتکل الحاقی و تعليق 
در پی ) ورانيوم داشتندفعاليتهای غنی سازی ا

انتشار گزارش جديد دبيرکل، نزديکی بيشتری به 
موضع آمريکا نشان داده و خواستار اعمال فشار 
به ايران برای همکاری کامل با آژانس، بودند ولی، 
در مجموع، راه مذاکره و کنترل را مرجح دانسته و 
  .از فرستادن پرونده به شورای امنيت پرهيز داشتند

و نمايندگان جمهوری اسالمی، مسئوالن 
طی اين يک هفته، تالشهای گوناگون و مذاکرات 
علنی و يا پنهانی زيادی را دنبال کردند تا از 

ای شديداللحن در شورای حکام  تصويب قطعنامه
حسن روحانی، در آستانه شروع . جلوگيری کنند

کار اجالس شورای حکام، از آژانس خواست که 
که در پاسخ او، البرادعی » دپروندة ايران را ببند«

اين آژانس است که تصميم «نيز اعالم داشت که 
دو روز بعد . »گيرد کی پروندة کشوری را ببندد می

نيز نوبت سردار شمخانی، وزير دفاع رژيم، بود که 
شود و  پروندة ايران در آژانس بسته می«: بگويد 

در حالی که، در همان روز انتشار ! »بايد بسته شود
رش دبيرکل، جمهوری اسالمی به آژانس اطالع گزا

داد که حاضر به پذيرش ادامة تعويق روند غنی 
سازی اورانيوم است، هنگامی که  احتمال تصويب 

ای عليه ايران در شورای حکام باالگرفت،  قطعنامه
اگر اروپا و آژانس «: کمال خرازی اعالم کرد 

 ما المللی انرژی اتمی به تعهدات خود نسبت به بين
همکاری ايران با آژانس ادامه پيدا ... عمل نکنند 

های وابسته به جناح  و بعضی از روزنامه» کند نمی
در صورت «را که » تهديد«ای نيز همين  خامنه

محکوم شدن ايران در آژانس، ايران از اين آژانس 
وزير خارجة رژيم، . تکرار کردند» شود خارج می

نيز در مورد در ضمن، از آژانس و دبير کل آن 
مطرح ساختن پروندة ايران در کنار ليبی که،  به 

رسماً اعالم کرده که دنبال سالح «گفتة وی، 
ای بوده و  اين نقض پيمان منع تکثير و  هسته

  .، انتقاد کرد»ای است گسترش سالحهای هسته
در پی چانه زنيها و کشمکشهای فراوان، 

 ٢٣ نفره آژانس، سرانجام در ٣٥شورای حکام 
ای را تصويب کرد که طبق آن، عدم  اسفند قطعنامه

ارائة اطالعات کافی دربارة فعاليتها، طرحها و 
مراکز اتمی و ندادن گزارش شفاف در مورد برخی 
از اين فعاليتها، و از جمله بکارگيری دستگاههای 

، از سوی دولت ايران محکوم شده ولی از »٢پی«
 امنيت ارجاع پرونده، در اين مرحله، به شورای

شورای حکام، در اين . سخنی به ميان نيامده است
مصوبه، خواستار ارائة گزارشی ديگر از طرف 
دبيرکل آژانس، در ماه مه آينده، شده است تا در 
اجالس ماه ژوئن آن شورا مورد رسيدگی مجدد 

  .قرار بگيرد
در واکنش نسبت به اين قطعنامه، مقامات 

ز، از عدم حکومتی، طبق معمول و پيش از هرچي
تصويب قطعنامه پيشنهادی آمريکا ابراز خرسندی 
کرده و آن را شکست ديگری برای آن دولت به 

در همين حال، صدور قطعنامه . حساب آوردند
و » غيرعادالنه«، »عقب گرد جدی«شورای حکام را 

دانسته و آن را ناشی از  فشار و » اهانت آميز«
ا، به تحميل برخی قدرتهای خارجی، خاصه آمريک

عالوه بر اينها، . المللی تلقی کردند آژانس بين
مسئوالن رژيم اعالم کردند که ادامة کار بازرسان 

المللی در ايران را تا مدتی به تعويق  آژانس بين
نمايندة ايران در آژانس، دليل آن را . اندازند می

عنوان کرد، » نه سياسی«و »  تعطيالت سال نو«
رجه رژيم اظهار ولی سخنگوی وزارت امور خا

به تعويق افتادن سفر بازرسان، «داشت که 
، و »العملی بود به قطعنامة نامناسب آژانس عکس

تعويق ادامة بازرسی «حسن روحانی هم گفت که 
ناظران آژانس در پاسخ آن مصوبه بوده و آنها 

دبيرکل آژانس . »دهد بايد بدانند که فشار، پاسخ نمی
ات واکنش نشان داده بالفاصله در برابر اين اظهار

ايران بايد بازرسان آژانس را در موعد «و گفت که 
در هر حال، اين گونه قدرت نماييهای . »مقرر بپذيرد

ظاهری و تبليغاتی نيز به زودی فروکش کرد و 
 اسفند آمادگی ايران را ٢٥مسئوالن حکومتی در 

برای پذيرش  و ادامةکار  بازرسان آژانس در 
  . اعالم داشتنداوايل فروردين رسماً

المللی  با صدور قطعنامة اخير آژانس بين
های اتمی جمهوری اسالمی،  در مورد برنامه

. اش سنگينتر شد محکوميت ايران مکرر، و پرونده
اما اين هنوز پايان کار نيست و اين پرونده همچنان 

ماجرائی که از حدود يک سال پيش . مفتوح است
ل جديد نيز ادامه آغاز شده، چنانکه پيداست، در سا

  .خواهد يافت
در يک طرف اين ماجرا، رژيم جمهوری 

طلبيها و  اسالمی قرار دارد که سوابق جاه
ماجراجوييهای سردمداران آن بر کسی، و به ويژه 

جدا از اين که . برای مردم ميهن ما، پوشيده نيست
همة جوامع و ملتها حق برخورداری و استفاده از 

گيری   از جمله بهرهتکنولوژيهای پيشرفته و
ای را در چارچوب  آميز از تکنولوژی هسته صلح

المللی دارند، مقاصد واقعی  موازين و مقررات بين
گردانندگان رژيم حاکم بر ايران از تعقيب 

در . های اتمی، بواقع، مبهم و ناروشن است برنامه
ميان آنها کسانی هستند که علناً از الگوبرداری از 

. گويند  در اين زمينه سخن می،»مدل کره شمالی«
ای  شود بدون آنکه گوشه ماهی يا فصلی سپری نمی

ديگر از فعاليتهای پنهانی رژيم در اين عرصه، به 
وسيلة بازرسان آژانس و يا دستگاههای اطالعاتی 

چنين . و جاسوسی خارجی، افشا و آشکار بشود
وضعيتی، به حق،  حساسيت و نگرانی فزايندة 

های اتمی  لی را در مورد برنامهالمل جامعة بين
در طرف ديگر . جمهوری اسالمی برانگيخته است

اين ماجرا، دولت آمريکاست که، همان طور که 
تجربة لشکرکشی آن به عراق و اشغال اين کشور 

دهد، در جهت تأمين مقاصد  به روشنی نشان می
تواند منشور  امپرياليستی و سلطه جويانة خود می

المللی را زير پا  ر موازين بينسازمان ملل و ديگ
بگذارد و به هر دروغ و دغلبازی برای فريب افکار 
عمومی و راه اندازی جنگ و خونريزی متوسل 

  .بشود
در ميان تقابلها و زورآزمائيهای دو طرف 
اين ماجرا، مردم ايران يعنی صاحبان اصلی اين 

گونه اطالع روشن و  اند که هيچ سرزمين قرار گرفته
های اتمی رژيم حاکم ندارند و  ز برنامهمشخصی ا

تنها بايد به اخبار و گزارشها و يا افشاگريهای 
ها و نهادهای خارجی در اين باره بسنده  رسانه
در حالی که نه فقط هزينة سنگين تعقيب چنين . کنند

شود،  هايی از جيب آنان پرداخت می برنامه
های سنگينتر نظامی، سياسی و زيست  هزينه

حتمالی آنها را نيز نهايتاً بايد متحمل محيطی ا
طلبيها و پنهانکاريهای رژيم در اين  جاه. بشوند

عرصه مستقيماً  با زندگی و آينده مردم ايران 
تواند و  جمهوری اسالمی نمی. کند ارتباط پيدا می

ها را،  نبايد کار و زندگی و سرنوشت آتی توده
مانند جنگ ويرانگر هشت ساله، بازيچة 

رژيم . نمائيهای خود بکند وييها و قدرتماجراج
» مالحظات امنيتی«تواند و نبايد، به بهانة  حاکم نمی

های  ، ماهيت واقعی برنامه»اسرار نظامی«و يا 
ای موجود را از ساکنان اين سرزمين پوشيده  هسته

رسانی هرچه وسيعتر و  اطالع. و پنهان نگهدارند
يت دقيقتر در اين باره و رشد آگاهی و حساس

های فعلی و  مردم نسبت به ابعاد و عواقب و هزينه
های اتمی، عرصه مهم ديگری را در  آتی برنامه
. گشايد ها عليه رژيم جهل وجنايت می مبارزة توده

در اين عرصه نيز، طبعاً، مردم ميهن ما بر حق 
تعيين سرنوشت آزاد و مستقل خويش و عدم 

ين دخالت قدرتهای خارجی تأکيد نموده و، در ع
حال، با درک نگرانيهای جامعه جهانی نسبت به اين 
مسئله، مبارزة خود را گسترش داده و از حمايت 

المللی و همة نيروهای  افکار عمومی بين
پيشبرد . دوست نيز برخوردار خواهد شد صلح

آميز مبارزه در اين عرصة معين، همت و  موفقيت
تالش بيشتری را از سوی دانشمندان، دانشگاهيان، 
متخصصان، نويسندگان و، به طور کلی، 
روشنفکران و نيروهای آگاه ايرانی، در داخل و 

سازد تا با اطالع رسانی  خارج کشور،  ضروری می
درست و آگاهی بخشی گسترده در اين زمينه، 
اقشار بيشتری از مردم را در اين راه و در جهت 

  .شدن بر مقدرات خويش بسيج نمايند حاکم
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 نتايج انتخابات مجلس هفتم مروري بر
 

با زمينه چيني و تدارك وسيعي كه پيش از 
برگزاري انتخابات در اول اسفند، توسط شوراي نگهبان 

صورت گرفته بود، حاصل ) كارة اين انتخابات يعني همه(
اين رأي گيري از لحاظ برد و باخت رقيبان حكومتي و 

. م و آشكار بودتركيب مجلس آتي، تا حدود زيادي، معلو
آنچه كه بيش از هر چيز، در اين انتخابات، مورد توجه و 
سؤال بود، ميزان شركت يا عدم شركت دارندگان حق 

بنابراين، همة نگاهها، چه از جانب . رأي در آن بود
حكومت و جناحهاي مختلف آن، و چه از طرف مردم يا 
اپوزيسيون و نيز ناظران خارجي، در وهلة نخست، متوجه 

 .اين ميزان و يا اين نتيجة انتخابات بود
  ميزان تحريم

 درصد 50بر پاية شواهد موجود، بيش از 
واجدين شرايط از حضور در پاي صندوقهاي رأي در اول 

اين نسبت در قياس با همة . اسفند خودداري كردند
 سال گذشته 25انتخاباتهايي كه جمهوري اسالمي طي 

و » مجلس خبرگان«ت به غير از انتخابا(برگزار كرده 
احياناً  انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در اسفند 

 درصد اعالم شده 49 كه رقم رسمي مشاركت در آن 81
 جنتي، دبير شوراي نگهبان، نسبت   .سابقه است بي) بود 

اگر بعضي «:  درصد اعالم كرد و افزود 60مشاركت را 
ركت  درصد مردم مشا60كارشكنيها نبود بيش از 

هاي وابسته  ي رژيم و روزنامه   » صدا و سيما«. »كردند مي
اما وزارت . به جناح غالب نيز همين رقم را تكرار كردند

كشور رژيم، متولي ديگر انتخابات، سه روز پس از پايان 
 درصد، 50گيري، ميزان مشاركت را اندكي بيش از  رأي

اختالف دو مرجع .  درصد، اعالم داشت57/50يعني 
باره، ظاهراً، از اختالف آمار واجدين شرايط  مي در اينرس

شوراي نگهبان، رقم . شود شركت در انتخابات ناشي مي
و وزارت كشور را » مركز آمار ايران«اعالم شده از سوي 

پذيرد و، در اين مورد نيز، محاسبات خاص خود را  نمي
مركز آمار، بر اساس نرخ رشد جمعيت . دارد معمول مي
ر، كاهش مجدد سن رأي در اين انتخابات از جوان كشو

 سال و مالحظات ديگر، تعداد كل واجدين 15 به 16
 ميليون نفر برآورد 5/46 را در حدود 82شرايط در اسفند 

در (»  ستاد انتخابات كشور«اطالعية رسمي . كرده است
نيز عدة كل شركت كنندگان در اين ) وزارت كشور

.  نفر اعالم داشته است ميليون7/23انتخابات را حدود 
 درصد مشاركت نيز، ظاهراً، بر مبناي همين 57/50رقم 

  .تعداد شركت كننده محاسبه و اعالم شده است
اما اين رقم نيز نه تنها با مشاهدات بسياري از 

هاي اخذ رأي،  مردم و يا گزارشگران خارجي از حوزه
تعارض دارد بلكه شواهد ديگري نيز حاكي از ساختگي و 

در همان روزهاي بعد .  واقعي بودن اين نسبت استغير
از انتخابات، اخبار و شايعاتي در ميان مردم پخش گرديد 

كه حكايت ) و بعضاً در سايتهاي انترنتي نيز بازتاب يافت(
 جهت  از تشكيل جلسة محرمانة سران رژيم

در اين جلسه، پس . گيري در مورد انتخابات داشت تصميم
اركت بسيار پائين مردم و بر مبناي از مالحظة ميزان مش

شود كه  اي تصميم گرفته مي خامنه» حكم حكومتي«
اگر چه .  درصد  اعالم شود50نسبت مشاركت باالي 

تأئيد قطعي اين گونه اخبار و شايعات دشوار است ولي 
امكان سازش و توافق نهائي سردمداران و جناحهاي 
ز عمدة حكومتي در مورد اين مسئلة حساس را ني

جناحهاي رقيب رژيم، همان . توان از نظر دور داشت نمي
طور كه ارقام اعالم شده از طرف دو ارگان رسمي نيز 

. دهد در اين باره اختالف نظر داشته و دارند نشان مي
اصالح طلبان حكومتي كه بازندة اصلي اين كشمكش و 
زورآزمايي دروني هستند، طبعاً، مايل بودند و پيش بيني 

دند كه شركت رأي دهندگان در اين انتخابات كر هم مي
لكن غالب عناصر و جريانات اصلي اين جناح، . افت بكند

و از جمله خاتمي و كروبي نيز، در عين حال، از سلب 
شان، در  مشروعيت كامل و خالي شدن زير پاي رژيم

چنان كه پس . المللي، سخت هراسانند انظار داخلي و بين
اخت و تاز فضاحت بار شوراي از آنهمه قلع و قمع و ت

نگهبان مستظهر به حمايت رهبر نيز، نهايتاً، انتخابات 
مجلس هفتم را برگزار و همگان را به شركت در آن 

 .دعوت كردند
 

  شهرهاي بزرگ
گواه ديگري بر ساختگي بودن رقم اعالم شده 
از طرف وزارت كشور، ميزان باالي عدم شركت دارندگان 

بر اساس آماري كه . گ استحق رأي در شهرهاي بزر
كه در اين (» جبهة مشاركت ايران اسالمي«بيانية 

از سطح مشاركت در برخي از ) انتخابات شركت نداشت
 درصد 71كند، حدود  شهرها، به عنوان نمونه، ارائه مي

 درصد دارندگان حق رأي 68واجدين شرايط در سنندج، و 
 آنها در  درصد64در شهرهاي تبريز، اصفهان و شيراز، و 

هاي  شهرهاي اروميه و كرمانشاه، از حضور در حوزه
زاده  طبق نوشتة مصطفي تاج. اند گيري امتناع كرده رأي

مسئلة «كه ضمن آن نگراني خود را از (در روزنامة شرق 
 درصد مردم استان 82بيش از ) دارد ابراز مي» كرد

  .كردستان انتخابات مجلس هفتم را تحريم كردند
به همراه آذرشهر و (تخابية تبريز در حوزة  ان

 نماينده در مجلس و جمعيتي نزديك 6كه داراي ) اسكو
 ميليون نفر است، در اين رأي گيري، به گزارش 2به 

 هزارنفر شركت 387، تنها حدود  »ستاد انتخابات«
 ميليون نفر و 9/1در اصفهان، با جمعيتي بالغ بر . اند جسته

ون نفر، آمار رسمي آراي  ميلي3/1دارندگان حق رأي حدود
قابل توجه است .  هزارنفر بوده است414اخذ شده فقط 

كه در اين حوزه، تعداد رأي دهندگان در انتخابات مجلس 
 هزار 514 هزار و 564پنجم و مجلس ششم، به ترتيب، 

در انتخابات پيشين، كه به پيروزي . نفر اعالم شده بود
اي نماينده اول تعداد آر. اصالح طلبان حكومتي انجاميد

 هزار بوده ولي در انتخابات اخير آراي نفر 257اصفهان 
ميزان بسيار پائين آراي . رسد  هزار نيز نمي156اول به 
، يكي از ويژگيهاي  بارز انتخابات اول »منتخب«نفرات 

هرچند كه به طور . اسفند در غالب شهرهاي بزرگ است
شاركت در سنتي و به داليل گوناگون، معموالً، ميزان م

شهرهاي كوچك و مناطق روستايي باالتر از شهرهاي 
بزرگ است ولي بايد يادآور شد كه در حال حاضر، نزديك 
به هفتاد درصد جمعيت كل كشور شهرنشين بوده و حدود 

 250باالي (شصت درصد آنها نيز در شهرهاي بزرگ 
  .سكونت دارند) هزارنفر

بحث راجع به ميزان شركت و يا عدم شركت 
احبان حق رأي در  انتخابات، در شرايط حاكم بر ايران، ص

يابد كه انواع  طبيعتاً به اين مسئله نيز ارتباط مي
محظورات و اجبارهاي رسمي و غيررسمي و پنهان يا 
آشكار براي كشاندن اقشاري از مردم به پاي صندوقهاي 
رأي وجود دارد و، اين مسئله، به ويژه، در مناطق 

اگرچه . كند  كوچك عمل ميروستايي و شهرهاي
انتخابات مجلس هفتم، نه اساساً آزاد و نه حتي در حد 
انتخابات پيشين رقابتي بود، اما مسئوالن و ارگانهاي 
حكومتي همچنان، با توسل به شگردهاي گوناگون، 
كوشيدند كه عدة بيشتري را به شركت در رأي گيري 

كه عدم در چنين شرايطي است . تهديد و يا ترغيب نمايند
حضور بيش از نيمي از انتخاب كنندگان در اين انتخابات 
بايد به عنوان شكست آشكاري براي رژيم حاكم، در 

  .كليت آن، ارزيابي شود
اما به دليل عدم دسترسي به اطالعات كافي و 

هاي متعارف، بررسي و تفكيك عوامل و  نبود نظرسنجي
بارة هاي گروههاي مختلف اجتماعي و سياسي در انگيزه

ولي به .  عدم شركت در انتخابات، در اينجا ميسر نيست
توان اشاره كرد كه، جدا از افراد و گروههاي  طور كلي مي

همواره غايب انتخابات، دو گروه عمده اجتماعي در اين 
يكي اقشار و گروههايي كه : زمينه قابل تفكيك است 

غالباً به واسطة سرخوردگي و نااميدي از جريانات و 
بتهاي حكومتي، و از جمله از اصالح طلبان حكومتي، رقا

اعتنايي و يا انفعال، از شركت در انتخابات  و از سر بي
اند، و ديگري اقشار و گروههايي كه نه  خودداري كرده

فقط به دليل قطع اميد از حكومتيان بلكه آگاهانه و 
عامدانه، و از سرمخالفت با رژيم موجود، به پاي 

هرگاه انتخابات اخير با . اند فتهصندوقهاي رأي نر
انتخابات مجلس ششم مقايسه شود كه ضمن آن ميزان 

 درصد در چهارسال پيش به بيش از 33عدم مشاركت از 
 درصد در حال حاضر افزايش يافته است، چنين به 50

رسد كه كفّة گروه نخست در اين ميان سنگيني  نظر مي
د ناشي از يأس كند، يعني اين كه غيبت غالب اين افرا مي

لكن هرگاه رفتار انتخاباتي . و سرخوردگي آنها بوده است
گروههاي مورد بحث، در كنار و به همراه ديگر نمودهاي 

مثالً در محافل و (فعاليت و رفتار سياسي و اجتماعي آنها 
ها، در تظاهرات و اعتصابات، در برگزاري مراسم  يا رسانه

سنجيده شود، معلوم ...) چهارشنبه سوري و عيد نوروز و 
شود كه امتناع اكثر آنها از شركت در انتخابات نيز  مي

گفتن به رژيم حاكم بوده » نه«براي ابراز مخالفت و 
 .است

  
  آراي باطله

ريختن آراي سفيد يا باطله، در صندوقهاي رأي، 
شكل ديگري از اعالم مخالفت و دهن كجي به 

ي از افرادي در واقع، بخش. برگزاركنندگان انتخابات است
كه بنا به مسائل و حسابگريهاي شخصي و يا مالحظات 

شان، ناگزير به شركت در انتخابات  محل كار و زندگي
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شوند، با انداختن رأس سفيد يا باطله، نارضايتي خود را  مي
اين مسئله اختصاص به انتخابات هفتمين . دهند نشان مي

يز مثل دورة مجلس نيز نداشته، هرچند كه در اين دوره ن
دفعات گذشته، وزارت كشور از اعالم كل آراي باطله 

نامعلوم ماندن ميزان آراي باطله، به . سرباز زده است
نوعي، اعتبار آراي ظاهراً معتبر را هم زير عالمت سؤال 

  .گذارد مي
در هرحال، در جاهايي كه تعداد اين قبيل آرا نيز 

ل آراي به صورت رسمي اعالم گرديده، نسبت آنها به ك
مأخوذه، قابل توجه است و برخي از ناظران، ميزان آراي 

 درصد كل آرا 15سفيد و باطله در سطح كشور را حدود 
» ستاد انتخابات«بر اساس آمار و ارقام . كنند برآورد مي

استان آذربايجان غربي، ميزان آراي باطلة غيرمأخوذه و 
ارش نيز ميزان آراي باطلة مأخوذه نسبت به كل آراي شم

 درصد 6هاي انتخابية اين استان، به ترتيب،  شده در حوزه
در حوزة انتخابية سنندج، طبق .  درصد بوده است7/36و 

 6/25آمار وزارت كشور نسبت آراي باطله به كل آرا 
 درصد، در مشهد بيش از 15درصد، در اصفهان بيش از 

در قم .  درصد بوده است11 درصد و در شيراز حدود 12
 10اي باطله، به گزارش وزارت كشور حدود نسبت آر

 درصد 20درصد بوده، در حالي كه  ناظران محلي آن را 
شامل تهران، شهر ري، (در حوزة تهران . اند برآورد كرده

شود حدود نيم  كه گفته مي) شميرانات و اسالمشهر
ميليون رأي باطله بوده، آمار رسمي وزارت كشور آن را 

 درصد كل آراي 10يك به نزد( هزار رأي 188حدود 
 .اعالم داشته است) شمارش شده
  

  تقلبات
پور، رئيس ستاد انتخاباتي  علي اكبر محتشمي

جبهة «متشكل از برخي جريانات (» ائتالف براي ايران«
كه زير اين عنوان در انتخابات مجلس هفتم » دوم خرداد

اي به جنتي از وقوع تخلفات  در نامه) شركت جسته بودند
هاي انتخاباتي خبر داده و  ت مختلف در حوزهو تقلبا

در .  صندوق در تهران شد57خواستار بازشماري آراي 
اين نامه به مواردي از تخلف از مقررات قانوني، مانند 

ائتالف آبادگران «توزيع گستردة اقالم تبليغاتي از طرف 
در داخل ) »ليست رهبري«معروف به (» ايران اسالمي

گيري، پرداخت مبالغي هنگفت  رأيهاي  بسياري از حوزه
به مدارس و هيأتهاي مذهبي و مساجد توسط شهرداري 
تهران، مداخلة ائمة جمعه و برخي نهادها در امر انتخابات 

 هزار ريال 250مذكور، پرداخت سرانة » ليست«به نفع 
و همچنين قرائت نشدن ... به فرهنگيان، » بن كاال«

ائتالف براي «ت بخشي از آراي نامزدهاي مورد حماي
  .، قيد شده است»ايران

اخبار و گزارشهاي ديگري نيز از تقلبات و 
ها، خصوصاً در اين  تخلفات انتخاباتي در برخي از حوزه

دوره كه شوراي نگهبان و ناظران و مأموران آن همة 
جريان انتخابات را از ابتدا تا انتهاي آن در چنگ خود 

اي، قائم  كه رضا زوارهبه طوري . اند، انتشار يافت گرفته
مقام دبير شوراي نگهبان، نيز، ظاهراً به منظور تهديد به 

در » خريد و فروش آرا«افشاگري متقابل، از مسئله 
  .بعضي از جاها سخن به ميان آورد

در حوزة بابلسر، پس از باطل كردن چند 
صندوق رأي به وسيلة شوراي نگهبان و اعالم انتخابات 

اي، به جاي كسي كه  ر و دستة خامنهنامزد وابسته به دا

قبالً برندة انتخابات اعالم شده بود، تظاهرات و 
درگيريهاي شديدي در فريدونكنار، در اواسط اسفند، به 

در اين اعتراضات . وقوع پيوست كه چند روز ادامه داشت
كه خانة  امام جمعة  محل نيز مورد حمله قرار گرفت، 

. عترضان بازداشت شدندتعدادي زخمي و عدة زيادي از م
هاي  در پي اعالم نتايج انتخابات، در اوايل اسفند، در حوزه

نيز تظاهرات وسيع و حمله به ) فارس(ايذه و فيروزآباد 
اي  اماكن دولتي و درگيريهايي رخ داد كه، بنا بر پاره

اي نيز  گزارشها، در هر دو مورد چند تن كشته شده و عده
اآراميها و اعتراضات كه به اين گونه ن. مجروح گرديدند

اي  دليل تقلبات انتخاباتي و يا در ارتباط با رقابتهاي قبيله
گيرد، منحصر به اين دوره نبوده و  اي صورت مي و محله
ميزان . هاي رايج در بعضي نقاط كشور است از پديده

ها هم در پيوند با  در برخي حوزه» مشاركت«بسيار باالي 
مطابق آمار دولتي، ميزان . ستهمين پديده قابل توضيح ا

) استان اصفهان(در انتخابات در حوزة سميرم » مشاركت«
 6/99 درصد و در استان كهگيلويه و بويراحمد 9/109

كه طبعاً به (اين امر ! درصد واجدين شرايط بوده است 
باال بردن آمار رسمي مشاركت در كل كشور هم ياري 

العاده مقامات  فوق» كارآيي«در اساس ناشي از ) رساند مي
و مأموران محلي در تقلب و پركردن صندوقها به 

اي براي  اي و طايفه عشيره»  لشكركشي«هرترتيب، يا 
انتخاب نامزد متعلق به آن ايل و طايفه، و يا هردوي 

در نظام انتخاباتي حاكم، كارت يا سجل . اينهاست
انتخاباتي كه معرف اقامت و وابستگي رأي دهنده به 

نتخاباتي معيني باشد، وجود ندارد و بنابراين هر حوزة ا
اي رأي خود را به  تواند در هر حوزه اي مي انتخاب كننده
 .صندوق اندازد

  
  انتخابات تهران

در مورد حوزة تهران، » ستاد انتخابات«اطالعية 
حكايت از آن دارد كه كل آراي شمارش شده در اين 

با . ه است هزار رأي بود972حوزه حدود يك ميليون و 
درنظر گرفتن جمعيت دارندگان حق رأي در تهران، كه 

 هزار 50 ميليون و 6حدود » مركز آمار ايران«طبق اعالم 
 32نفر است، ميزان مشاركت در اين حوزه فقط حدود 

تعداد رأي دهندگان در انتخابات دورة . درصد بوده است
 ميليون نفر و نسبت مشاركت هم نزديك 9/2قبلي حدود 

بدين ترتيب و بر مبناي آمار .  درصد اعالم شده بود57به 
رسمي، سطح مشاركت در انتخابات اين حوزه، در اين 

و در صورت مقايسة تعداد مطلق ( درصد 25فاصله، حدود 
اما .  درصد افت كرده است34رأي دهندگان، حدود 

 30بعضي برآوردهاي غير رسمي، نسبت مشاركت را زير 
 درصد انتخاب 70ني كه بيش از دهد، يع درصد نشان مي

  .اند كنندگان تهراني در پاي صندوقهاي رأي حاضر نشده
چگونگي محاسبه و اعالم نتايج انتخابات تهران 
نيز، همانند نتيجة انتخابات در كل كشور، موضوع مجادله 
و كشمكش خاصي بين شوراي نگهبان و وزارت كشور 

ن آراي ميزا. شده كه هنوز هم به پايان نرسيده است
مأخوذه در اين حوزه و تعداد نامزدهايي كه در مرحلة اول، 

، به مجلس راه )درصد آرا25(با كسب حد نصاب الزم 
. يابند، از موارد اصلي اختالف بين اين دو نهاد بود مي

 نفر از كانديداها 27 يا 25وزارت كشور بر آن بود كه 
 اند، در آراي الزم براي ورود به مجلس را كسب كرده

حالي كه شوراي نگهبان مدعي بود كه در همان مرحلة 

پس از دو روز بحث و . اند  نفر انتخاب شده29نخست 
 اسفند، فهرست 7جدل، سرانجام وزارت كشور كشور در 

 نفره منتخبان تهران را، به همراه ليست ده نفر بعدي 25
به مرحلة  دوم )  نمايندة باقي مانده5كه جهت انتخاب (

لكن، .  تعداد آراي هريك از آنها، منتشر كردروند، با مي
شوراي نگهبان در » هيأت نظارت«همان طور كه رئيس 

بر » شورا« اسفند، اعالم داشت اين 25حوزة تهران، در 
  .اند  نماينده در مرحلة  اول تعيين شده29آنست كه 

در هر حال، نتايج منتشره از سوي وزارت كشور 
هران، غالمعلي حداد دهد كه نمايندة اول ت نشان مي

، نمايندة »آبادگران ايران اسالمي«نفر اول ليست (عادل 
مجلس فعلي كه دخترش را به عقد ازدواج يكي از پسران 

زبان » فرهنگستان«اي درآورده، و عالوه بر رياست  خامنه
فقط حدود ) فارسي، چندين پست و منصب ديگر هم دارد

ارش شده و  درصد كل آراي شم45 هزار رأي، يعني 888
 درصد كل واجدين شرايط اين حوزه را كسب 14حدود 

تعداد آراي نفر بيست و پنجم، منوچهر متكي . كرده است
عضو سابق انجمن اسالمي دانشجويان در هندوستان، (

سفير اسبق رژيم در تركيه و ژاپن، معاون وزارت خارجه 
سازمان فرهنگ و ارتباطات «در زمان واليتي و معاون 

 هزار 493نيز حدود )  وابسته به دستگاه رهبري»اسالمي
 درصد كل 8 درصد كل آرا و حدود 25رأي، معادل 

 نفري كه 25همة . دارندگان حق رأي، اعالم شده است
اند  طبق گزارش وزارت كشور در اين حوزه انتخاب شده

 نفري كه ممكن است طبق نظر شوراي 29و همة (
متعلق به ) دنگهبان منتخبان مرحلة اول اعالم شون

  .هستند» ائتالف آبادگران ايران اسالمي«فهرست 
جبهة دوم «از بين كانديداهاي وابسته به 

در اين حوزه، مهدي كروبي، به رغم آن كه » خرداد
ظاهراً  از جانب برخي جريانات جناح رقيب هم مورد 

 درصد آراي 3حمايت قرار گرفته بود، با كسب فقط حدود 
رديف سيو يكم جاي گرفت و بعداً كل حائزين شرايط، در 

در . كرد» ادامة رقابتهاي انتخاباتي«نيز اعالم انصراف از 
 هزار رأس را به 890انتخابات مجلس ششم، وي حدود 

در اين انتخابات، كروبي نيز به . بود نام خود ثبت كرده
همان سرنوشت رفسنجاني در انتخابات قبلي، روبرو 

جبهة دوم « مربوط به از ميان ديگر نامزدهاي. گرديد
، طبق نتايج اعالم شده به وسيلة وزارت كشور، »خرداد

تنها عليرضا محجوب، سهيال جلودار زاده و مجيد 
 باقي 34 و 33 و 31انصاري، به ترتيب، در رديفهاي 

جميله كديور،  كه در انتخابات دورة پيش با . اند مانده
ران  هزار نمايندة دوم ته377كسب حدود يك ميليون و 

با وجود اعالم استعفا از نمايندگي مجلس فعلي، . شده بود
در انتخابات مجلس هفتم نيز شركت جست، لكن اين بار 

 117اي بيشتر از  جايي بهتر از رديف سي و ششم و نتيجه
  .خارج شد» دور رقابت«هزار رأي به دست نياورد و از 

بر پاية گزارش وزارت كشور، تا كنون تكليف 
لس هفتم مشخص شده و جهت تعيين  كرسي مج225
) ، بدون حوزة بم289از مجموع ( نمايندة باقي مانده 64

 نامزد به مرحلة دوم، كه در ارديبهشت برگزار 128نيز 
اما هنوز شوراي نگهبان كار خود . اند خواهد شد، راه يافته

ها، يعني انتخابهاي پس از  را در مورد بررسي نتايج حوزه
رود كه انتخابات   نرسانده و احتمال ميانتخابات، به پايان

باشد با » شورا«ها هم كه مغاير ميل آن  بعضي از حوزه
  .روبرو شود» ابطال«مهر 
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ادامه حيات رژيم جمهوري اسالمي ودر بن بست 
قطعي قرار داشتن آن ، نابودي زندگي مردم را هدف 

ت فرساي گذران قفشار طا. نهايي خود قرارداده است
زندگي بردوش ميليون هانفر از اقشار حقوق بگير 

كه مبارزه براي بقا ، جامعه آن چنان سنگيني مي كند 
چهره غيرانساني مناسبات سرمايه دارانه حاكم بر 
كشورمان را هرچه عريان تر مي نماياند و اعتراض به 
. اين شرايط جزيي از تالش روزمره مردم شده است

اعتراضي كه درابعاد ميليوني در همه جا خود را نشان 
تالش براي ماندن به سطح زير خط فقر نيز . مي دهد

در كارخانه و مدرسه ، . ر به خواب مي ماندديگ
كوچه و مزرعه هرروز شاهد نبرد واقعي ايستادگي و 
 .گذركردن از عامل اصلي اين نابساماني ها هستيم

 كشور دراين فالكت  هزار فرهنگي170يك ميليون و 
  .عمومي به صحنه آمده اند تا حقوق خود را بگيرند

ضي معلمان درماه گذشته شاهد چندمين حركت اعترا
حركتي كه . كشورمان براي احقاق حقوق خود بوديم

به نسبت اقدامات مشابه آنها درسال گذشته ابعادي 
به  معلمان تصميم آخرين . گسترده وسراسري داشت

  خود به دنبال تجمعاي  تحصن يك هفته

هاي   تن از نمايندگان تشكل100آميز  اعتراض
 اسفند ماه 9صنفي فرهنگيان در مقابل مجلس در روز 

 در سراسر كشور و با گرديد واين تصميم اتخاذ 
هاي  آموزان و خانواده استقبال نسبتاً گسترده دانش

اين بار نيز همچون تحصن سه روزه . آنان مواجه شد
معلمان در مدارس ،  دي ماه سال جاري 29 تا 27

هاي  حضور يافته اما از تدريس و رفتن به كالس
 از سوي نيز تحصن اين. درس خودداري كردند

تمامي معلمان مناطق شهري تهران و سراسر كشور 
 منجر به تعطيلي قرارگرفته وحمايت مورد 
هاي درس بسياري از مدارس در تمامي  كالس

 عملي نكردن طرح نظام .گرديده بودمقاطع تحصيلي 
پرداخت حقوق كارمندان آموزش و هماهنگ 

ه  از جملبرنامه و بودجه توسط سازمان پرورش
به معلمان . مطالباتي بود كه معلمان طرح مي كردند

 برابري 83 در بودجه سال وعده داده شده بود كه
حقوق كادر آموزشي، آموزش و پرورش با ساير 

ي اما اين قول ها هيچ مابه ازا.كارمندان اجرا شود
نه تنها به اين وعده وعيدها . عملي به همراه نداشت

 نپرسيدند كه مسئولينتوجهي نشد  بلكه درمقابل حتي 
وعده ووعيد .  است چه بوده معلمانداليل تحصن

همراه با نشان دادن چماق سركوب هم نتوانست خللي 
  .بر تصميم جمعي معلمان وارد آورد
ي آنها  تجمع قبلسه خواست اسفندماه معلمان همچون

  ، با عدم 82 سال  ودي ماه مهر،  ارديبهشت در
شدن مطالبات صنفي و حقق نت موپاسخگويي مسئوالن 

 عدم پرداخت ميلياردها . آنها روبروگرديدمعيشتي
تومان از مطالبات معوقه معلمان، مخالفت با خصوصي 
سازي آموزش و پرورش در شرايطي كه آموزش و 
پرورش هنوز رايگان نشده است، لزوم نظارت بر 
صرف و هزينه شهريه ها و كمك هاي مردمي كه 

ود و به رقمي ميلياردي توسط مديران دريافت مي ش
مي رسد و بدون هر گونه ضابطه و نظارتي خرج مي 

، مخالفت با سيستم انتخاب مديران توسط گردد
معلمان كه به علت تغيير نكردن ساختار آموزش و 
پرورش و مدون نشدن اين ساختار، منجر به استفاده 
نشدن از نظرات معلمان فرهيخته كشور مي شود، 

ض از پرداخت هاي معلمان با ساير تاكيد بر رفع تبعي
كاركنان دولت، لزوم ايجاد نگرش صحيح نسبت به 

لزوم اصالح ساختار آموزش ، لزوم   ، شغل معلمي
پاسخگويي صندوق ذخيره فرهنگيان به چگونگي 
صرف اندوخته هاي اين صندوق و لزوم ايجاد فضاي 

قوق آزاد براي طرح مباحث راجع به دموكراسي، ح
 از خواست بشر و اصالح ساختار آموزش و پرورش

هاي فراگيري بودند كه دربيانيه هاي مختلف معلمان 
   .انعكس يافت

 ميانگين دريافت معلمان طبق الزم به يادآوريست كه
آمار وزارت آموزش و پرورش دو ميليون تومان در 
سال است در حالي كه اين ميانگين براي كاركنان 

 ميليون تومان و 4ادي و دارايي وزارت امور اقتص

 ميليون تومان در 7سازمان مديريت و برنامه ريزي 
   .مي باشدسال 

 اين معلمين درتحصن خود تاكيد نموده بودند كه
وجه براي پيگيري مطالبات معوقه  تحصن به هيچ

نيست، بلكه اعتراض براي يك تحول اساسي در روند 
آموزش و پرداخت حقوق ناچيز معلمان و كارمندان 

  .پرورش است
درمقابل اين خواست ها ، صديقي رئيس سازمان 
برنامه وبودجه درنشست مشترك با نمايندگان معلمين 

 سازي استفاده از تسهيالت نيكساعنوان مي دارد كه 
براي كاركنان دولت عمال غيرممكن است زيرا منابع 
دولت با بحران مواجه است و اين بحران به نظام بيمار 

 كشور باز مي گردد كه صرفا به يك منبع اقتصاد
 متكي بوده و اين منبع درآمد هم _ نفت _درآمد زا 

در سال هاي اخير در حال بازدهي حداكثر خود بوده 
در حالي كه ميزان درآمد حاصل از بازدهي نسبت به 

 ويا اين سال هاي گذشته مرتبا در حال كاهش است
م با دانيم تبعيض وجود دارد، حق ه ما ميكه 

ها يا پرستارها به حد  توانيم به معلم شماست، اما نمي
كافي حقوق بدهيم و امكانات يكي زندگي معمولي 

قبول . كشور پول ندارد. در اختيار آن ها قرار بدهيم
اما چه . داريم كه حقوق يك ميليوني هم وجود دارد

 وبا دلسوزي اسالمي  خود اشك تمساح مي ؟!كنيم
 شرايط و ويژگي هاي شغل معلمي  به نظر ما: ريزد كه

به گونه اي است كه اين شغل قابل مقايسه با ساير 
. بخش هاي حوزه آموزش و پرورش نخواهد بود

ضمن آنكه با قشر وسيع آموزش مواجه هستيم كه به 
همين دليل هر گاه يك ريال به پرداخت هاي اين قشر 
افزده شد، ناچار شده ايم اين افزايش را در ساير 

 وضعيت منابع اما. هاي خدماتي هم تسري دهيمبخش 
كشور اين امكان را به ما نمي دهد كه تمام تسهيالت 

  .براي تمام مجموعه خدمات يكسان سازي شود
و در مخالفت با مقايسه درآمد و دريافت كاركنان 

اين مقايسه هاي «: عنوان مي كنددولت با معلمان 
قه چون شرايط تحصيلي و ساب. عددي درست نيست

كار مي تواند در اين تفاوت پرداخت ها تاثير داشته 
البته ما منكر نارسايي ها نيستيم و اين مقايسه ها . باشد

زنگ خطري است كه بايد علت اين تفاوت ها پيدا 
اما طبقاتي در بين كاركنان دولت هستند كه . شود

ميزان دريافتي شان حتي از معلمان هم كمتر است مثل 
  » .پرستاران

درپاسـخ بـه    هاي صنفي فرهنگيان سراسر كشور      لتشك
اين توجيهات در بيانيه تحصن اسفندماه خـود تصـريح         

ما خواهـان رفـع تبعـيض از حقـوق و           نموده بودند كه    
اجراي طرح ويژه فرهنگيان همچون بسـياري ديگـر از        

هاي  تا ما به طور جدي خواسته   . كاركنان دولت هستيم  
كـر مـا نخواهـد      به حق خودمان را نخواهيم كسي بـه ف        

تواند قانون مصـوب نظـام        واي بر مجلسي كه نمي    . بود
هماهنگ پرداخت را در بررسي بودجه ساالنه پيگيري        

  14  بقيه در صفحه                               نمايد و
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طع از جانب برخي چرايي طرح تشكيل انجمن هاي صنفي يا سنديكاها در اين  مق
  جريانا ت حكومتي

  تشكيل چنين انجمن ها يا سند يكاهائي در شرايط حاكم بر ايران عملي است؟
  ود؟چه طرح ها و پيشنهادها ي عملي  در جهت شكل گيري تشكل ها ي مستقل وآزاد كار گرا ن در ايرا ن مي تواند مطرح ش

 
 

  
 چند يست كه برخي از  چنان كه مي دانيد

مطبوعات ومحافل كارگري وسياسي در 
ايران يحث ومجادله اي را پيرامون تشكيل 
انجمن هاي صنفي و يا سند يكاهاي كارگري 

 شوراهاي "وارتباط و يا تقابل آنها با  _
به . موجود را مطرح كرده اند"اسالمي كار

ينه ها و منظور روشن شد ن جوانب و زم
احياناً نتايج حاصل از اين مجادالت براي 
كارگران ايران ، كميسيون كارگري سازمان 
اتحاد فدا ئيا ن خلق ايران مصاحبه هائي را 
با چند تن از صاحب نظران وفعالين وعالقه 
مندان مسائل كارگري در اين باره انجام داده 

دراين ارتباط پاسخ هاي آقايان . است
داهللا خسرو شاهي و يوسق مجيدتمجيدي، ي

آبخون به دستمان رسيده است كه با تشكر 
مجدد از اين دوستان، متن پاسخها در زير به 

  .اطالع خوانندگان مي رسد
  

  
   

  متن پاسخ مجيد تمجيدي
  
 به نظر شما داليل و ا نگيزه هاي طرح _ 1

تشكيل انجمن هاي صنفي يا سنديكاها در 
 ت اين  مقطع از جانب برخي جريانا

  ؟حكومتي چيست 
انگيزه بخشي از حكومت در طرح انجمنهاي صنفي و 

 در مقطع كنوني اليه اي سطحي تر از ييسنديكا
روندي بنيادي تر و حلقه اي متاخر تر از رويدادهايي 

براي پاسخ به اين سوال بدوا بايد به . تاريخي تر است
بخشي از چپ با شروع . اين سطح از مسئله پرداخت

لقه سطحي و با اين فرض غلط كه گويا از اين ح
صحبت از ايجاد تشكلهاي كارگري با حرف زدن 
بخشي از حاكميت در مورد تشكالت غير 
ايدئولوژيك شروع شده برخوردي منفعالنه و سطحي 

تواند به دست كم  اين روش مي. كند با مسئله مي
هاي اوليه بخشي از فعالين  گرفتن و تضعيف تالش

ر شده و با وجود فرم راديكال و كارگري مستقل منج
هشدار دهنده تصوير توهم آميز و غلو آميزي از 

هاي  مواضع اين بخش از حاكميت در مورد تشكل
انگيزه بخشي از حكومت اليه . كارگري ارائه دهد

تر و بنيادي تري در  سطحي تر از روندي عميق
براي جلب .  در ايران امروز است¨ها دنياي سازمان¨

ن سطح اجازه دهيد بطور كوتاه به چند توجه به اي
مقوله هاي . مقوله كليدي در بحث سازمان اشاره كنم

پيدايش ¨ و ¨فضاي استفاده نشده¨ ،¨فضاي باز¨
  از مقوالت مشترك و كليدي تئوري¨فضاي جديد

در يك . هاي مختلف  مربوط به مقوله سازمان است
هاي انحصاري به كمك  جامعه بسته معموال سازمان

كنند فضاي هر چه  ون، سنت و زور تالش ميقان
اما در بسته . ها را اشغال كنند بيشتري از دنياي سازمان

ها، كه عمدتا  ترين جوامع نيز همواره اين سازمان
وابسته به دولت اند، از اشغال تمام فضا عاجزند و 

، هر چند محدود، ¨فضاي استفاده نشده¨همواره 
ي جديد و غير ها براي پيدايش و فعاليت سازمان

بعالوه بر اثر تغيير و تحوالت در . وابسته وجود دارد
عرصه هاي مختلف از جمله تكنولوژيك، 

اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، _ساختاري
هاي قديمي و  افزايش كشمكش و رقابت سازمان

هاي  تر از همه تغيير توازن قوا ميان سازمان مهم
 بيشتر شده و انحصاري و نيروهاي چالشگر اين فضا

معموال چپ ضد . يد آ بوجود مي¨فضاي جديدي¨
رژيمي با عدم درك اين مكانيزم پايه اي پيدايش اين 

هاي انحصاري، اينجا دولت  فضاها را به سازمان

جمهوري اسالمي، نسبت داده و نقشي در اين فضا 
  .كند سازي و گسترش اين فضا ايفا نمي

گردد در  هاي كارگري برمي تا آنجا كه به تشكل
هاي  هاي انقالب اين فضا عمدتا از جانب تشكل سال

غير دولتي و مستقل، كميته هاي اعتصاب،شوراها و 
در اين .  اشغال شده بودهسنديكاهاي كارگري و غير

هاي انحصاري و دولتي فضاي بسيار  مقطع سازمان
 و عمدتا 59بويژه از سال . كردند كمي را اشغال مي

 اين صحنه كامال 60تير سال پس از وقايع خرداد و 
وارونه شده و شوراهاي اسالمي به عنوان نهادهايي 
دولتي و انحصارگر، عمدتا با توسل به زور و به 

ها، اين ¨لباس شخصي¨كمك نيروهاي انتظامي و 
اما بايد دقت كرد كه حتي در . فضا را اشغال كردند

اوج خفقان و دوره انحصارگرايي خانه كارگر، 
هاي اسالمي نيز فعالين كارگري  نجمنشوراها  و ا

هاي مالي،  مستقل در اشكال متنوعي از جمله صندوق
تعاوني مصرف و مسكن، نمايندگي موردي، در 
برخي كارخانه ها حتي با تشكيل مجامع منظم 

  در دنياي سازمانههاي ورزشي و غير عمومي، تيم
اتفاقي كه در مقطع . هاي كارگري حضور داشتند

ه، و در اينجا مجال شرح و تحليل آن كنوني افتاد
نيست، اين است كه شوراهاي اسالمي كاركرد سابق 
خود را، هم در سطح محل كار و هم در نزد بخشي از 

اين اتفاق اوال وجود . حاكميت از دست داده اند
تر كرده، ثانيا و  فضاهاي استفاده نشده قبلي را عريان

اقتصادي بويژه بر اثر تحوالت سياسي، اجتماعي و 
هاي اخير شرايط آماده تري را براي ايجاد  سال

هاي جديد، مستقل و غير وابسته بوجود  سازمان
در واكنش به اين اتفاق بازيگران . آورده است

متعددي به ميدان آمده و قصد دارند اين فضاي جديد 
بخشي از حاكميت، عمدتا جريان وابسته . را پر كنند

هاي غير  نبه حزب مشاركت، با طرح سازما
هاي صنفي وابسته به  انجمن¨ايدئولوژيك و با ابزار 

.  قصد دارد بازيگر اصلي اين صحنه باشد¨خود
هاي  حرف مشاركتي ها اين است كه اگر طي سال
هاي  متمادي بخشي از حاكميت از تشكل

  دولتي به عنوان اهرم قدرت در رقابت¨كارگري¨
 بشدت هاي جناحي سود برده، حاال كه كاركرد آنها

به . تضعيف شده چرا ما نتوانيم همان كار را بكنيم
هاي  عبارت ديگر قصد مشاركتي ها ايجاد انجمن
اينها . صنفي و يا سنديكاهاي مستقل كارگري نيست

خود سردمدار حمله به كارگران و مبتكر و مجري 
پروژه هاي اقتصادي بشدت ضد كارگري، از جمله 

كردن ها، گسترش و نهادينه  خصوصي سازي
هاي  قراردادهاي موقت و پروژه اي و بيكار سازي
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اين جريان بطور كامال عياني منافع . وسيع، هستند
كارفرمايان و سرمايه داران خصوصي را نمايندگي 

همانطور كه تا بحال شاهد بوده ايم اينها . كند مي
هايي از نوع انجمن صنفي روزنامه  ميخواهند انجمن

بسته به خود درست كرده و نگاران و كاميون داران وا
در نزاع قدرت از آن به عنوان اهرم فشار استفاده 

  .كنند
  
  آيا تشكيل چنين انجمن ها يا سند _2

يكاهائي در شرايط حاكم بر ايران عملي 
است؟ و درصورتي كه پاسخ مثبت باشد ، آيا 
شكل گيري آنها مي تواند به نفع و يا ضرر 

ل نمايد خواست ها ومبا رزا ت كارگران عم
  ؟
  

به نظر من تشكيل گسترده انجمن ها و سنديكاهاي 
مدل جريان مشاركت و حتي تبديل آنها يه يك 
اتحاديه سراسري نوع زرد از شرايط مادي برخوردار 

اين جريان فاقد ملزومات اوليه . نبوده و عملي نيست
اي است كه بتواند حتي بخش ناچيزي از فعالين 

ايجاد يك . ب كندكارگري مستقل را به خود جذ
جريان رفرميستي وابسته به دولت، مثال آنطور كه در 
. غرب شاهد بوده ايم، در ايران فاقد پايه مادي است

 كارگري بايد ¨يقه سفيد¨براي ايجاد يك قشر 
با حمله آشكار به . امكان رفرم مادي نيز موجود باشد

ابتدايي ترين حقوق كارگري نميتوان قشري از 
 خود جذب كرده و در خيال هدايت كارگران را به

بنابر اين تا آنجا كه به . توده كارگري توسط آنان بود
 تشكيل تعدادي انجمن صنفي وابسته به خود برمي
گردد اين كار انجام گرفته و بويژه روي كاغذ تعداد 

اما در دنياي واقعي جريان . آنها بيشتر نيز خواهد شد
اين پروژه را مشاركت ظرفيت و امكان واقعي پيشبرد 

دليل اصلي عدم موفقيت اين جريان پيشبرد نوع . ندارد
 معيني از توسعه اقتصادي در ايران است كه تا همين

فعال . جا هم كارگران را به خاك سياه نشانده است
كارگري كه به مجري سياست اينها در عرصه 
سازمانهاي كارگري تبديل شود سرنوشتي به مراتب 

ن سياست را در رابطه با خانه بدتر از كساني كه اي
فعالين كارگري . كارگر به پيش بردند خواهد داشت

ايران نه تنها به اين امر واقفند بلكه در هر حركتي 
اين . عمدتا اينها را در مقابل خود خواهند يافت

حقيقت در عين حال به معني غيب شدن فضاي ايجاد 
هاي  برعكس شرايط ايجاد تشكل. شده نيست
 60رگري مستقل پس از سركوب سال مختلف كا

غرض بزرگنمايي . هيچگاه چنين مهيا نبوده است
هدف . هاي متنوع كارگري نيست امكان ايجاد تشكل

فضايي . تاكيد بر وجود اين فضاي استفاده نشده است
ها و نه مشاركتي  كه در اين شرايط نه خانه كارگري

ايط به اين اعتبار شر. ها امكان پركردن آن را ندارند
اما . هاي كارگري مناسب است تشكيل انواع تشكل

وجود اين فضاي خالي بطور خودكار به تشكيل 
تشكيل . شود هاي مستقل كارگري منجر نمي تشكل

هايي در شرايط حاكم ايران نه تنها  چنين تشكل
ضروري، بلكه عملي است اما در عين حال با موانع و 

ن مانع اصلي تري. هاي بسياري روبرو است دشواري

تر  شرايط زيست و كار خود فعالين كارگري و مهم
خيلي ساده بخش اعظمي . از آن توده كارگري است

از كارگران بدليل وجود بيكاري وسيع، رقابت شديد 
در بازار كار، وسعت قراردادهاي موقت، عدم امنيت 
شغلي، گراني و واهمه عقب افتادن اجاره خانه و در 

بهره برداري شايسته از  امكان ¨غم نان¨يك كالم 
به نظر من موانعي كه دولت، . اين فضا را ندارند

ها و يا مشاركتي ها در راه  كارفرمايان،خانه كارگري
هاي كارگري از جمله سنديكاي  تشكيل سازمان
كنند در مقايسه با اين شرايط مادي  مستقل ايجاد مي
به نظر من بدون تشكيالت، كارگران . فرعي تر است

ر اين دور نه تنها نخواهند توانست دستاوردي ايران د
كسب كنند بلكه، و متاسفانه، حتي نخواهند توانست 
سدي محكم در مقابل پيشبرد پروژه هاي 

نئوكلونياليستي و حمله كارفرمايان ايجاد \نئوليبراليستي
هايي در  بنا بر اين شكل گيري چنين تشكل. كنند

 بلكه مسئله ايران امروز نه تنها مفيد و حياتي است
بدون ايجاد . مرگ و زندگي كارگر امروز ايران است

ها كارگر ايراني حتي نسبت به شرايط  اين تشكل
  .ها به عقب رانده خواهد شد امروز خويش سال

  
  هم اكنون درارتبا ط با اين مسا ئل، از _ 3

نظر شما چه طرح ها و پيشنهادها ي عملي  
ل در جهت شكل گيري تشكل ها ي مستق

وآزاد كار گرا ن در ايرا ن مي تواند مطرح 
  شود

  
شرايط سياسي ايران به گونه اي است كه امكان مطلع 

ها و پيشنهادهاي عملي در جهت شكل  شدن از طرح
هاي كارگري، نه تنها از خارج از  گيري تشكل

طبيعتا در . كشور، بلكه در خود ايران هم ضغيف است
 در روابط ها، محافل، تجمعات مختلف و كانون

متنوع ميان فعالين كارگري روي اين موضوع بحث 
اما بدليل شرايط موجود ما تصوير كاملي از . شود مي

البته بخشي از اين مباحث توسط . اين مباحث نداريم
افرادي كه توانايي و يا امكان درج نظرات خود را 

. شود دارند بصورت نوشته و يا مصاحبه منعكس مي
هاي  از دوستان الزاما دسته بندياما نظرات اين طيف 

واقعي اين مباحث و پيشنهادات را منعكس نكرده 
اما با اتكاء به . بلكه شامل بخشي از اين مباحث است

اطالعات محدودي كه از مباحث محافل كارگري 
داخل موجود است يك تفاوت مهم ميان مباحث 

در داخل كشور، . داخل و خارج از كشور وجود دارد
ثناهايي كه در ميان محافل روشنفكري به جز است

دوستدار كارگر، بحث از توافقات و نقاط اشتراك 
شروع شده و خصلت مباحث بيشتر حول متحد كردن 

ها و  طيف متنوع فعالين كارگري و ايجاد تشكل
هايي وسيع در مقابل تعرض دولت و  صف بندي

در خارج از كشور بحث با نقاط . باشد كارفرمايان مي
و اختالفات شروع و تمركز اصلي بر مقوله افتراق 

بويژه وقتي . گرايشات دروني جنبش كارگري است
برداشت از مقوله گرايش نيز بشدت غير اجتماعي، 
منزه طلبانه، غير تاريخي، ايدئولوژيك بوده و عمدتا 

من و ¨انعكاس نظرات محفل محدود خودي و 
 باشد محصول دندان گيري نيز در عرصه ¨دوستان

 دوستي از ايران مي. شود هادات عملي توليد نميپيشن
 دو دنياي متفات زندگي كرده و درگفت ما دو 
اين حرف ريشه در شرايط زيست و . حرف ميزنيم

مبارزه بشدت متفاوت در داخل و خارج از كشور 
شخصا به روحيه موجود و جو غالب بر فعالين . دارد

خشي كارگري داخل سمپاتي دارم و اميدوارم الاقل ب
 را در نظرات و مباحث خود ¨دنياي آنها¨از 

با اين توضيح اجازه دهيد روي چند . منعكس كنم
به نظر من تشكيل تشكل سراسري . نكته تاكيد كنم

كارگري مستقل در ايران، هر اسمي كه بعدا پيدا 
، نه تنها هخواهد كرد مثل اتحاديه سراسري و غير

 مشكالت اما اين روند با. ضروري بلكه عملي است
بسياري روبرو بوده و پروسه اي تك خطي و يك 

همانطور كه قبال اشاره كردم . بعدي نخواهد بود
، بويژه مسئله  شرايط زيست و مبارزه كارگران

ها، عدم امنيت شغلي و گسترش  بيكارسازي
بعالوه با . قراردادهاي موقت، بخشي از اين موانع است

ارگري بدون اينكه دولت ايران رسما ايجاد تشكل ك
اجازه از وزارت كار را قبول كرده اما نهادهاي 
وابسته، ازجمله جريان خانه كارگر و مشاركتي ها، نه 
فقط از طريق ضمائم قانوني بعدي، بلكه با توسل به 
توطئه و تهديد سعي خواهند كرد موانع جديدي در 
راه تشكيل تشكالت واقعا مستقل و كارگري ايجاد 

ي كار نيز بدون يك فعاليت بين سازمان جهان. كنند
المللي و فشار مستمر بطور خودكار نهادي براي 

بنابر . داوري و نشان دادن كارت زرد و قرمز نيست
اين همانطور كه تجارب تاكنوني نشان داده صرف 
امضاء زدن مقاوله نامه هاي سازمان جهاني كار مبني 
بر آزادي ايجاد تشكل بطور خودكار به حذف موانع 

اين موانع عمدتا بر اثر . بور منجر نخواهد شدزم
مبارزات متحدانه خود كارگران، حمايت وسيع بين 
المللي و تغيير واقعي توازن قوا در داخل كشور رفع 

نكته ديگر آنكه ايجاد يك تشكل . خواهند شد
سراسري يك شبه اتفاق نميافتد بلكه اساسا نقطه نهايي 

هم اكنون . ودفرايندهاي متعدد و متنوع خواهد ب
هاي ارزشمندي در عرصه هاي مختلف در  تالش

دوستاني دارند براي احياء سنديكاهاي . جريان است
دوستاني . كنند صنايع كوچك و صنوف تالش مي

امر پشتيباني از . هاي فرهنگي ايجاد كرده اند كانون
هاي كارگري در  ها و مبارزات ديگر بخش خواست

بل مقايسه نيست و ابعاد مقايسه با حتي دو سال پيش قا
هاي اعالم  ها و تشكل كانون. چشمگيري يافته است

شده و اعالم نشده زيادي در صنايع بزرگ ايجاد شده 
رابطه فعالين خارج از كشور با فعالين داخلي . است

پيشرفت چشمگيري داشته و امر پيشبرد موثرتر 
مسائل كارگري . حمايت بين المللي بهبود يافته است

داخل و هم در خارج از كشور توجه طيف هم در 
بيشتري از فعالين عرصه هاي ديگر اجتماعي و سياسي 
را جلب كرده و به يكي از محورهاي مباحث مركزي 

 همه اينها نتيجه عملي كردن طرح. تبديل شده است
ها در  ها و پيشنهادات مختلفي است كه طي اين سال

حث هاي مختلف كارگري بر سر آن ب محافل و جمع
شخصا به اين نوع پيشنهادات و . و گفتگو شده است

تداوم و سرعت بخشيدن . هاي عملي سمپاتي دارم راه
هاي كارگري  به همين روند راه واقعي تشكيل تشكل



 ۱۱۷  1383فروردين اتحاد كار  
 

   صفحه  

 

١٠

براي بهبود و تسريع اين روند توجه به نكاتي . است
از جمله اينكه هم اكنون روابط شكبه . ضروري است

 كارگري، نه فقط در سطح اي اعالم نشده ميان فعالين
فابريك و يا يك شهر معين، بلكه در سطحي 

گسترش اين شبكه شرط .  سراسري تر وجود دارد
در درون اين . هاي بعدي است حياتي برداشتن گام

هاي مختلف با نظرات،  شبكه است كه بخش
هاي ديگر آشنا شده و  دستاوردها، تجارب بخش

ه راهكارهاي ها نشر پيدا كرده و ب اخبار پيشرفت
بعالوه . شود هاي ديگر تبديل مي عملي در بخش

اگرچه هر بخش بايد بر حوزه فعاليت خود متكي 
باشد اما ثقل فعاليت اين شبكه اساسا بايد معطوف به 

با توجه به موقعيت كارگراني كه . صنايع بزرگ باشد
با قرارداد موقت كار كرده و طبيعتا از امنيت شغلي 

 نقش كارگران استخدامي در كمتري برخوردارند
ها و مبارزات آنان عرصه مهمي  دفاع از خواست

بعالوه با توجه به موقعيت معيشتي كارگران . است
هاي  ضروري است توجه ديگر اقشار اجتماعي، انسان

مبارز و آزاديخواه، را به دفاع از مبارزات كارگري 
نكته مهم ديگر اين است كه فعالين . جلب كرد
د هر چيزي را كه امروز امكان تشكيل كارگري باي

آن را دارند ايجاد كنند و منتظر ايجاد يك شكل ايده 
از يك . آل تر و يا گسترده تر را نداشته باشند

كتابخانه كارگري گرفته تا جمع كردن تعدادي امضاء 
در رابطه با فالن اعتراض، از گذاشتن يك بحث 
عمومي كارگري گرفته تا بزرگداشت يك 

 اجزاء ساختمان تشكل هت كارگري و غيرپيشكسو
من صالحيت دادن . آتي سراسري كارگري است
اما اجازه دهيد يك . پيشنهاد مشخصي تري را ندارم

توقع، و شايد بهتر است گفته شود يك سوال، را طرح 
سوال من اين است آيا با توجه به همه موانعي . كنم

تشكيل كه من نيز به بخشي از آنان اشاره كردم، وقتي 
تشكالت كارگري مانعي قانوني نداشته، و بنابر اين 
مشروعيت بيشتري دارد، وقتي به همت تعدادي از 
فعالين كارگري در خارج از كشور فشار بين المللي 
بكار افتاده، وقتي كشمكش نيروهاي دولتي امكان و 

، آيا هفضاي كار بهتري را فراهم كرده است، و غير
 مزمان تعداد زيادي از تشكلتوان مسئله ايجاد ه نمي

ها و نهادهاي مختلف كارگري،  ها، كميته ها، كانون
در عرصه هاي متنوع، مثال سوانج كار، كار فرهنگي، 
دفاع از حقوق كارگران موقت، گذاشتن سمينارهاي 
كارگري غير دولتي، دفاع از حقوق زنان كارگر، 

، را در همين شبكه هگروه مبارزه با اعتياد و غير
ود به بحث گذاشت و براي رفع موانع عملي موج

تشكيل گسترده تر آنها فكري كرد؟ به نظر من نطفه 
با كمك . هاي اين فعاليت هم اكنون وجود دارد

گرفتن از امكانات موجود در شبكه فعالين و 
تواند  ها مي عالقمندان به مسائل كارگري اين فعاليت

 به معطوف شدن. تقويت و تكثير شده و گسترش يابد
اين عرصه ها است كه بستر واقعي و مشروع ايجاد 

هاي كارگري سراسري را با هزينه كمتر ايجاد  تشكل
  .كند مي
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كشور، در شرايط امروز،چه اقدام يا اقداما ت 

مشخصي براي تقويت جنبش جاري كارگري 
  در ايران مي توانند انجام دهند ؟

  
سئله به سادگي اين است كه شرايط زيست صورت م

و مبارزه كارگري در ايران بسيار سخت و دشوار 
. ما با يك جامعه متعارف روبرو نيستيم. است

كارفرمايان . دستمزدها بسيار پايينتر از سطح فقر است
 حتي از پرداخت بدهي هايشان به كارگران طفره م

وقت و بخش اعظم كارگران ايران با قرارداد م. يروند
شرايط . كنند يا اصال بدون هيچ قراردادي كار مي

 در مقايسه هايمني كار، شدت كار، ساعات كار و غير
با حتي بسياري از كشورهاي عقب مانده نيز بدتر 

قانون كار حتي حقوق اوليه كارگري را نيز . است
در بسياري از موارد حتي همين قانون . پوشش نميدهد
هاي مستقل  گران از تشكلكار. شود نيز مراعات نمي

خويش محروم بوده و تالش براي ايجاد ابتدايي ترين 
 اشكال تشكل يابي مستقل با موانع زيادي روبرو مي

هر حركت و اعتراض كامال مشروع و برحق . شود
. شود كارگري با دخالت نيروهاي انتظامي روبرو مي

به اين تصوير ابعاد وسيع و ميليوني بيكاري، كودكان 
خياباني، اعتياد ميليوني، تعداد باورنكردني كار 

بيماران رواني، مادران تك سرپرست و ابعاد وسيع 
مسئله فقط بر سر يك جامعه . فحشا را اضافه كنيد

ما با يك جامعه . ناعادالنه و يا استثمار كارگران نيست
طبقه كارگر ايران . كامال نابهنجار سر و كار داريم

فقط به يك اعتراض وسيع و براي بهبود اين شرايط نه 
اجتماعي در داخل بلكه به حمايت همه جانبه و موثر 

  .از خارج از كشور نيازمند است
هم اكنون تعداد زيادي از فعالين باتجربه جنبش 
كارگري ايران و عالقمندان به سرنوشت طبقه كارگر 

تعداد . كنند ايران در خارج از كشور زندگي مي
 كشور محل اقامت خويش زيادي از اين افراد در
ها و  ها، نهادها، سازمان روابط متنوعي با تشكل

بخشي به عنوان افراد . هاي كارگري دارند شخصيت
ها  مورد اعتماد و شناخته شده از جانب اين جريان

تعدادي عمال از فعالين شناخته . شوند محسوب مي
شده اتحاديه ها و عرصه هاي 
كارگري در كشور محل اقامت 

بخشي از اين . روند شمار ميشان ب
 مجموعه با تاريخ و تجارب بخش

هاي مختلف جنبش كارگري 
اين يعني يك .  جهاني آشنا است

دنيا ماتريال و ابزار مناسب براي 
پيشبرد موثر حمايت بين المللي از 

بعالوه با . جنبش كارگري ايران
توجه به مجموعه شرايط و اتفاقات 

ور سياسي در سطح بين المللي، كش
ايران به يك كانون مهم مركز 
توجه افكار بين المللي تبديل شده 

عنصر و فاكتور فشار و حمايت بين المللي بر . است
اين بستر نقش موثرتري در مقايسه با گذشته پيدا 

بعالوه با توجه به شرايط زيستي، معيشتي . كرده است
و سياسي طبقه كارگر ايران توازن قوا بشدت به ضرر 

كارفرمايان، مديران و نهادهاي . گري استجنبش كار
هاي ضد كارگري، كه با  دولتي در پيشبرد سياست

ابتدايي ترين موازين شناخته شده بين المللي نيز 
مغايرت دارند، با عكس العمل بايسته و شايسته و 

نقش . شوند اعتراض سازمانيافته و متشكل روبرو نمي
شتري در حمايت بين المللي بر اين بستر اهميت بي

پيشبرد مبارزات كارگري، تسهيل امر اعتراض 
سازمانيافته و كاهش هزينه هاي اين اعتراض و ايجاد 

  .كند چتر حمايتي از فعالين كارگري پيدا مي
هاي متنوعي از جانب افراد و  هم اكنون فعاليت

 نهادهاي حمايتي در كشورهاي مختلف انجام مي
نهادها و نشر اخبار كارگري، مطلع نمودن . گيرد

سازمانهاي بين المللي از وقايع كارگري در ايران، 
دادن اطالعاتي در رابطه با قوانين و وضعيت موجود 
جنبش كارگري و طرحهاي مختلف دولت و 

هاي محكوميت و پشتيباني و  كارفرمايان، درخواست
 توسط افراد و نهادهاي مختلف به اشكال متنوع هغير

ها  اين فعاليتضروري است كه . در جريان است
ادامه يافته و عرصه هاي ضروري ديگر را نيز شامل 

اما ضعف اصلي فعاليت در اين عرصه اين است . شود
ها توسط افراد و نهادهاي  كه اوال اين فعاليت
گيرد كه خود در اتالف انرژي،  محدودي انجام مي

انجام كار سطحي، غافل ماندن از كاري مداوم و 
ثانيا .  نقش مهمي داردعميق و تضعيف خود حركت

ها عمدتا بصورت پراكنده، همراه با  اين فعاليت
هاي  دوباره كاري و تكرار همان كارها توسط بخش

يك نتيجه . گيرد مختلف اين مجموعه انجام مي
مستقيم اين نوع فعاليت اين است كه اين فعالين به 

رسند و عمال بخشي از  كارهاي ضروري ديگر نمي
گيرد و يا  ا در دستور قرار نميهاي مهم ي فعاليت

نتيجه غير مستقيم اين نوع . مانند عمال روي كاغذ مي
فعاليت اين است كه برنامه ريزي بر اساس نيروي 

، بنابر اين از خاصيت   انجام گرفته¨خودي¨محدود 
برنامه ريزي هدفمند، دراز مدت و پيشبرد پروژه هاي 

جمه به نشر خبر، تر. طرح ريزي شده بهره مند نيست
هاي مختلف، ارسال و تماس با نهادهاي بين  زبان

المللي، حمايت مالي از مبارزات كارگري در ايران، 
درخواست ارسال هيئت بازرسي به ايران، ايجاد و 

گسترش رفت و آمد و روابط متقابل ميان فعالين 
هاي كارگري  كارگري ايران و فعالين و سازمان

بخش معين و يا  فقط امر هكشورهاي مختلف و غير
انجام . يك گرايش خاص در جنبش كارگري نيست

كار مشترك، مستقل از تعلقات فكري و گرايشي، نه 
تنها امري بسيار حياتي و ضروري است بلكه كامال 



 ۱۱۷  1383فروردين اتحاد كار  
 

   صفحه  

 

١١

بجز نمونه هاي اندك موفق در اين . ممكن است
عرصه ضعف اصلي فعاليت در عرصه حمايت بين 

اليت محدود در المللي پراكندگي، كار تكراري و فع
هاي پيش  در مقايسه با سال. باشد خارج از كشور مي

هاي زيادي براي غلبه بر اين ضعف انجام  پيشرفت
گرفته اما در مقايسه با توانايي ها و نيازهاي جنبش 
كارگري ايران به يك حمايت همه جانبه و جانانه بين 

  .شوند هايي اوليه محسوب مي ها قدم المللي اين قدم
سيار مهمي كه در رابطه با حمايت بين المللي نكته ب

بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد اين است كه 
هاي مختلف  حمايت بين المللي يعني حمايت بخش

بنابر اين . جنبش كارگري جهاني از كارگران ايران
ها و نهادهاي كارگري  بايد نسبت به گذشته شخصيت

لي اين عرصه  خود راسا از فعالين اص¨غير ايراني¨
بعالوه براي رسيدن به اين سطح از فعاليت و . باشند

شرط فرا رفتن از موقعيت فعلي الزم است كه اوال 
همه فعالين كارگري و افراد و نهادهاي عالقمند به 
سرنوشت طبقه كارگر ايران، مستقل از گرايشات و 
تعلقات كارگري، تقويت فعاليت در اين عرصه را امر 

منافع عمومي جنبش كارگري را بر خود دانسته و 
ثانيا و . منافع گروهي و جمع خود در الويت قرار دهند

كه سنت، چارچوب و مكانيزم فعاليت در  تر آن مهم
اين عرصه را درك كرده و آن را به عرصه اي در 
خود براي پيشبرد نظرات گروهي و خط سياسي خود 

 با به عبارت ديگر فعاليت در اين عرصه. تبديل نكنند
هاي مهمي دارد كه  فعاليت مستقيم سياسي تفاوت

عدم درك آن باعث بروز اختالفات غير ضروري 
شود كه خود به مانعي در پيشبرد بهتر  ميان فعالين مي

در يك كار . شود و موثر تر اين حمايت تبديل مي
توانيم انتظار بر  جمعي وسيع و عمومي همه ما نمي

هايمان را  تآوردن كل نظرات و مواضع و سياس
صرف راه افتادن يك حمايت بين المللي . داشته باشيم

موثر پاسخگوي منافع همگي ما يعني تقويت كل 
درك اين نكته يك . جنبش كارگري ايران است
تر در اين  تر و وسيع شرط مهم براي فعاليت موفق

  .عرصه است

شود در وحله اول همين  براي كار متحدانه تر مي
ماهنگ شده و در مطلوب ترين هاي جاري ه فعاليت

حركت به . حالت توسط نهاد مشتركي انجام گيرد
سوي ايجاد اين نهاد، كه بطور واقعي در بر گيرنده 
تمامي فعاليني كه به فعاليت در اين عرصه عالقمند 

تر از آن عمال دارند اين نوع فعاليت را به  بوده و مهم
ي تواند بطور مقدماتي از مجرا برند، مي پيش مي

 هماهنگ كردن و يكي كردن بخشي از همين فعاليت
همه كساني كه دارند اخبار مربوط به . ها بگذرد

 كنند مي جنش كارگري را جمع آوري و منتشر مي
توانند همين كار را از طريق انتشار يك بولتن خبري 

توان با صرفه جويي در وقت  مي. مشترك انجام دهند
زبان انگليسي و انرژي يك نشريه خبري مشترك به 

در بسياري از كشورها از همان نسخه . در آورد
ها و  توان در مراودات با نهادها، سازمان انگليسي مي
هاي كارگري در كشور محل اقامت  شخصيت

 هاي ضروري ديگر مي ترجمه به زبان. استفاده كرد
تواند با همكاري افراد بيشتري انجام گيرد تا دوستان 

براي .  ديگر خود نيز برسنددست اندركار به كارهاي
هماهنگي تماسها و مراودات با سازمانها و نهادها و 
اتحاديه هاي كارگري و ظاهر شدن به عنوان يك 
مجموعه مشترك وجود يك شبكه وسيع ميان فعالين 
مختلف و در صورت امكان وجود يك نهاد مشترك 

وليه براي غلبه بر قدمهايي ا. بين المللي ضروري است
اين پراكندگي از جانب تعدادي از فعالين اين عرصه 
برداشته شده كه بايد با استقبال و حمايت طيف 

به درجه اي كه نمونه هاي موفق . بيشتري روبرو شود
كه عمدتا بر اتحاد، همكاري، همبستگي و فعاليت 
مشترك فعالين كارگري، مستقل از تعلقات فكري و 

اكيد بر حفظ صف مستقل كارگري در گرايشي و با ت
مقابل دولت و نهادهاي كارفرمايي، بيشتر باشد به 
همان درجه افراد بيشتري، كه هم اكنون از امكان 
فعاليت موثر در اين عرصه برخوردارند، به صف 

هم اكنون در . فعاليت در اين عرصه خواهند پيوست
خارج از كشور تعداد افراد زيادي از امكان ترجمه 

وب و حرفه اي، اداره يك سايت كارگري حرفه خ
اي و پركار، امكان تماس با نهادهاي مختلف 

كارگري در كشور محل زيست و غيرو برخوردارند 
اما عمال تعداد بسيار كمتري در اين عرصه به فعاليت 

تقويت روح همكاري مشترك، در اوليت . مشغولند
قرار دادن منافع كل جنبش كارگري، فرعي كردن 

ختالفات و تعلقات گرايشي و غيرو تعداد بسيار ا
بيشتري را به فعاليت در عرصه حمايت بين المللي 

نتيجه عملي چنين سنتي بسيار تعجب . ترغيب ميكند
با اتكاء به اين سنت نه تنها انرژي و . آور خواهد بود

نيروي زياد آزاد ميشود بلكه تعداد بسيار بيشتري به 
در اين . واهند پيوستصف فعاليت در اين عرصه خ

صورت ارسال هيئت كارگري به تجمعات بين المللي، 
پيشبرد پروژه هاي معين از جمله ارسال هيئت بازرس 
و كارگري به ايران، انتشار جزوات و كتب اطالعاتي 
از جنبش كارگري، ايجاد يك رابطه فعال و زنده 
ميان نهادها و سازمانهاي كارگري بين المللي با فعالين 

تشكلهاي كارگري داخل، حمايت مالي و ايجاد و 
صندوقهاي مالي حمايتي و اعتصاب و غيرو با اتكاء به 

 ¨چند سال روي كاغذ مانده¨اين نيرو طرحهايي 
نبوده بلكه بسرعت به طرحهايي عملي تبديل خواهند 

كليد موفقيت در اين عرصه و تقويت حمايت . شد
 كانال طويل بين المللي از جنبش كارگري ايران نه از

كردن ليست كارها و پروژه ها بلكه عمال در گرو 
تقويت اتحاد و همبستگي بيشتر ميان فعالين و 
عالقمندان به فعاليت در اين عرصه و غلبه بر كار 
. پراكنده و روتين كردن كار مشترك و همبسته است

براي پيشبرد موفقتر اين روند تالشهاي جاري و 
ند سال بايد بيش از پيش روحيه ايجاد شده در اين چ

اتحاد، اتحاد، الويت منافع جمعي، غلبه . تقويت شود
، تضعيف منافع حقير گروهي ¨من مداري¨بر روحيه 

و بخشي و غلبه بر موانع كار مشترك تنها راه موفقيت 
اين روحيه، روحيه بخش . بيشتر در اين عرصه است

اعظم فعالين كارگري و دست اندركاران فعاليت در 
 عرصه است و اميدوارم، بويژه با توجه به شرايط اين

دشوار زيست و مبارزه كارگري در ايران، بيش از 
 .پيش تقويت شود

 

 
 

  متن پاسخ يوسف آبخون
  
 به نظر شما داليل و ا نگيزه هاي طرح _ 1 

تشكيل انجمن هاي صنفي يا سنديكاها در 
اين  مقطع از جانب برخي جريانا ت 

  ؟ حكومتي چيست 
داليل طرح تشكيل انجمن هاي صنفي يا سنديكا ها 
در ايران از يك طرف فشارهاي بين المللي و از 
جانب سازمان جهاني كار و هم چنين بانك جهاني 
است، به عنوان شرط پذيرش در اين نهادها و يا 
پرداخت وام و يا جلب سرمايه هاي خارجي و از 
ل طرف ديگر پذيرش و پيشبرد برنامه سياست تعدي

ساختاري نهادهاي مالي جهاني از جانب رژيم اسالمي 
براي رهايي از بحران ساختاري و فلج كننده اقتصادي 
است كه موجوديت رژيم را به خطر انداخته و سابقه 

. آن به دوره رياست جمهوري رفسنجاني برمي گردد
دليل مهم تر ديگر فشار جنبش كارگري و حركت 

ي مستقل كارگري و آن ها در راستاي ايجاد تشكلها
در پي منزوي كردن كامل انجمن هاي و شوراهاي 

تشكلهاي . اسالمي و هم چنين خانه كارگر است
سركوب گر دولتي كه حاال تالش مي كنند كه در 
قالب انجمن هاي صنفي،  جنبش كارگري را مهار 

اين شرايط يعني فشارهاي بين المللي و آن هم . كنند
 و يا بانك جهاني وطرح از جانب سازمان جهاني كار

تشكيل انجمن هاي صنفي يا سنديكاها از جانب 
برخي جريانات حكومتي ، عده اي را به اين نتيجه 
گيري رسانده كه مي بايد توطئه اي در كار باشد و 
بنابراين اصل مساله و ضرورت ايجاد اتحاديه هاي 

در حالي كه . كارگري راهم به زير سئوال برده اند 
ر سر اصل ايجاد اتحاديه هاي كارگري بلكه مساله نه ب

يعني اين كه كارگران به . بر سر استقالل آن هاست
هر حال و در هر شرايطي به ايجاد اتحاديه ها و يا 

سنديكاها وبه عبارت ديگر به وحدت در ميان 
صفوف خود صرف نظر از گرايش هاي ملي ، قومي، 

نياز مذهبي ، نژادي و هم طور سياسي و ايدئولوژيك 
دارند و اين وحدت زماني در پيشبرد مبارزات شان 
موثر خواهد افتاد كه مستقل از دولت و يا هر نهاد 

به . سياسي و ايدئولوژيك ديگري سازماندهي شود
اين ترتيب در شرايط حاضر كارگران ميتوانند با 
تاكيد بر اصل ايجاد اتحاديه هاي كارگري و استقالل 

ر ميان دشمنان خود سود آنها از تضاد هاي موجود د
  .جويند

  
 آيا تشكيل چنين انجمن ها يا سند -2

يكاهائي در شرايط حاكم بر ايران عملي 
است؟ و درصورتي كه پاسخ مثبت باشد ، آيا 
شكل گيري آنها مي تواند به نفع و يا ضرر 
خواست ها ومبا رزا ت كارگران عمل نمايد 

  ؟
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 ايجاد اتحاد  به نظر من در شرايط فعلي حاكم بر ايران
كارگري مستقل عملي است و به مقدار زيادي به 
فعاليت كارگران و استفاده موثر آن ها از اين شرايط 

ولي اگر منظور از تشكيل چنين انجمن . بستگي دارد
ها يا سنديكاها همان انجمن ها و سنديكاهايي باشد 
كه برخي از جريانات حكومتي در پي ايجاد آنند 

ه به تحوالت اخير در ايران منفي شايد پاسخ با توج
باشد و اگر هم چنين طرحي عملي شود نميتواند به 
. نفع خواست ها و مبارزات كارگران عمل كند

چراكه هدف از ايجاد چنين انجمن ها و سنديكاها يي 
نه تامين خواست كارگران بلكه تامين خواست هاي 
همان جريانات حكومتي است كه در اساس در تقابل 

  .است كارگران قرار داردبا خو
                

  هم اكنون درارتبا ط با اين مسا ئل، از _ 3
نظر شما چه طرح ها و پيشنهادها ي عملي  
در جهت شكل گيري تشكل ها ي مستقل 
وآزاد كار گرا ن در ايرا ن مي تواند مطرح 

  شود
در جهت شكل گيري تشكل هاي مستقل و آزاد 

 كارگران صنايع بزرگ، با _كارگري به نظر من اوال
اين كه پايه هاي مادي مقاومت شان با توجه به بحران 
و ركود توليد و تعطيلي كارخانه ها به زير سئوال رفته 

 اين كه _ثانيا. ، هنوز هم نقش تعيين كننده اي دارند 
اين طرح بدون سازماندهي كارگران كارگاههاي 

تشكيل كوچك ، كه اكثريت عظيم طبقه كارگر ما را 
  ايجاد تشكل _ثالثا. ميدهند ، غير قابل تصور است

هاي مستقل و آزاد كارگري بدون فعاليت سازمان 
گرانه و فداكارانه كارگران پيشرو و بسيج كارگران  

در جهت تحميل و يا به رسميت شناخته شدن اين حق 
  .براي طبقه كارگر ايران عملي نخواهد بود

  
                                                                                                      

  فعالين كارگري وسياسي ايراني خارج از -4
كشور، در شرايط امروز،چه اقدام يا اقداما ت 
مشخصي براي تقويت جنبش جاري كارگري 

  در ايران مي توانند انجام دهند ؟
كار وزندگي به نظر من  انعكاس مبارزات و شرايط 

تحمل ناپذير كارگران ايران در افكار عمومي 
كشورهايي كه فعالين كارگري و سياسي ايراني در 

آن ها زندگي مي كنند و براي جلب حمايت اتحاديه،  
سازمان ها و احزاب كارگري از مبارزاي كارگران 
ايران محور عمومي فعاليتي است كه فعالين كارگري 

اما در شرايط . انجام دهندو سياسي ايراني مي بايد 
امروز براي اين كه اين فعاليت موثرتر انجام شود مي 

فعالين كارگري و سياسي ايراني در خارج . بايد اوال
از كشور بتوانند فعاليت هاي پراكنده خود راهماهنگ 

تجربه نشان داده كه وقتي حمايت از مبارزات . كنند
الين  و كارگران ايران از جانب تعداد زيادي از فع

سازمان هاي كارگري و سياسي انجام ميشود،ا تحاديه 
هاي و سازمان هاي كارگري و حتي سازمان جهاني 
كار را نيز تشويق به موضع گيري عليه رژيم ايران 
ميكند، مثل موضع گيري اخير سازمان جهاني كار در 

اين هماهنگي . اعتراض به كشتار كارگران ايران
 در دفاع از مبارزات اتحاديه ميتواند بر مبناي همكاري

اي و روزمره و حقوق پايه اي كارگران ايران در 
رابطه با ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري و حق 
اعتصاب و قراردادهاي دسته جمعي و علي رغم 

اختالف نظرهاي سياسي و ايدئولوژيك فعالين 
در حال حاضر . ثانيا. كارگري و سياسي صورت گيرد

اي رژيم ايران براي به رسميت با توجه به تالش ه
شناخته شدن در سازمان جهاني كار و قالب كردن 
انجمن ها و شوراهاي اسالمي كار ويا خانه كارگر به 
عنوان تشكل هاي صنفي و يا اتحاديه اي كارگري 
ايراني در اين سازمان ، افشا و منزوي كردن انجمن ها 
و شوراهاي اسالمي كارو هم چنين خانه كارگر در 
سازمان جهاني كار و از طريق جلب حمايت 
وافكارعمومي اتحاديه هاي كارگري در كشور هاي 
مختلف ، اقدام مشترك  و مشخص ديگري است كه 
فعالين كارگري ايراني در خارج از كشور ميتوانند 

ياري رساني فكري به جنبش . ثالثا.  انجام بدهند
كارگري ايران از طريق انتقال تجربيات كارگري 

شورهاي مختلف و كمك رساني به مطبوعات ك
 . كارگري ايراني و يا ايجاد رسانه هاي كارگري 
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   يداله خسروشاهي متن پاسخ 
  
 داليل و ا نگيزه هاي طرح  به نظر شما_ 1

تشكيل انجمن هاي صنفي يا سنديكاها در 
اين  مقطع از جانب برخي جريانا ت 

  ؟ حكومتي چيست 
براي پاسخگويي به اين سئوال شما الزم است كمي به 

قطعا مطلعيد كه پس از استقرار جمهوري . عقب برويم
اسالمي، به دستور بهشتي وخامنه اي ورفسنجاني به 

 از اعضاي حزب جمهوري اسالمي ماموريت تعدادي
داده شد تا خانه كارگر را از دست فعالين چپ بيرون 

 58اين عمل درسال . آورند ودرآنجا مستقرشوند
با حمله گروهي . وپس از نمازجمعه بوقوع پيوست

چماق بدست به خانه كارگر ودرگيري چندروزه 
وسركوب وزندان كردن فعالين كارگري مستقر درآن 

انه كارگران توسط دشمنان آنان اشغال واعضاي ، خ
تمامي . حزب جمهوري اسالمي درآنجا مستقرشدند

شوراهاي برآمده ازانقالب وسنديكاهاي مستقل 
توسط وزير كار آقاي احمدتوكلي منحل اعالم 

همه روز روز كارگر وخداهم مفتخر به . شدند
اليحه قانون كاروشوراهاي . سردوشي كارگري شد

ر به مجلس فرستاده شد وقانون شوراهاي اسالمي كا
توسط . اسالمي كار درمقطع جنگ به تصويب رسيد

افراد انجمن هاي اسالمي ، فعالين كارگري شناسايي 

وتوسط دادگاه هاي بدوي وتجديدنظر مستقر 
درمراكز كارگري كه به تصويب مجلس رسيده بود، 
گروهي ازكارگران اخراج وتعداد زيادي تحويل 

ي انقالب اسالمي شدند كه بخشي زندان دادگاه ها
درتعدادي .  نفر اعدام شدند500وحدود 

 نفركارگر ، شوراهاي 35ازكارخانجات باالي 
اسالمي كار توسط افراد انجمن هاي اسالمي تشكيل 

  .شد
درقانون كار ، تشكيل هرگونه تشكلي درصنايع 
بزرگ چون نفت ، گاز، پتروشيمي، دوب آهن ومس 

تنها افرادمسلمان ومعتقد عملي . م شدممنوع اعال... و
به واليت فقيه برمبناي قانون كار اجازه انتخاب شدن 
پيداكردند ويك تشكل ايدئولوژيك مافيايي برجامعه 

افراد حزب جمهوري اسالمي . كارگري مستولي شد
چون علي ربيعي ازمسئولين باالي امنيتي ، محجوب 
وكمالي وچندنفرديگر درراس خانه كارگر 

ارگرفتند ويك جوپليسي رابركارخانجات مختلف قر
  .حاكم كردند

تااين مقطع كل جناح هاي رژيم باهمكاري يكديگر 
جلوي هرگونه حركت وخواست كارگران راگرفته 
وهرگونه حركتي رابا سركوب واخراج وزندان پاسخ 

اين همكاري كامل تامقطع رياست . مي دادند
. شتجمهوري خاتمي وشروع مجلس ششم ادامه دا

باگرفتن اكثريت مجلس توسط اصالح طلبان 
حكومتي ، حزب مشاركت به فكر اعمال اتوريته خود 

برجنبش كارگري افتاد وتعدادي ازخانه كارگري ها 
  .ازآن انشعاب كردند

توسط مزروعي نماينده مجلس با علم كردن دو 
) روزنامه نگاران ورانندگان بياباني ( انجمن صنفي 

. اركت بنيان گذاشته شدتشكل كارگري حزب مش
باتعويض كمالي ، صفدرحسيني ازجبهه مشاركت 

ايشان ضمن تماس بامسئولين بخش .وزيركارشد
تشكالت كارگري سازمان بين المللي 

  .كارازآنهادعوت كرد كه به ايران بيايند
نمايندگان سازمان بين المللي كار پس ازجندنوبت 
 سفربه ايران طي اطالعيه اي اعالم كردند كه
شوراهاي اسالمي كارتشكالت مشورتي وانجمن هاي 
صنفي رانندگان بياباني وروزنامه نگاران نمونه خوبي 
ازتشكالت مستقل كارگري هستند وازاين به بعد اين 
تشكالت مي توانند به عنوان نماينده كارگران به 

حزب مشاركت .جلسات ساليانه اين سازمان بيايند
 كارگران استفاده ازنفي شوراهاي اسالمي كار توسط

كرد وبراي جلوگيري از حركت راديكال كارگران 
كه خانه كارگر ديگر قادر به مهارآن نبود وبخاطر 
جلب سرمايه داران داخلي وخارجي براي سرمايه 
. گذاري ، به فكر امن كردن محيط هاي كاري افتاد

با ابزار سازمان بين المللي كار به فكر منحل كردن 
اربرآمد وتاحدودي نيز دراين شوراهاي اسالمي ك

تاجايي كه حسن صادقي مسئول . كارموفق شد
شوراهاي اسالمي كار دركشور ابراز داشت كه اين 
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شوراها باافت شصت درصدي روبرو شده اند 
هدف . ودربعضي ازكارخانجات منحل گرديده اند

( حزب مشاركت تطابق دادن انجمن هاي صنفي 
با مقاوله نامه ) ن چون كاميونداران وروزنامه نگارا

  . سازمان بين المللي كاردرشكل بود98 و87هاي 
تشكالت ( من درهمان موقع درنوشته اي تحت عنوان 

درمورد تغيير قانون ) 1) (كارگري وجبهه دوم خرداد 
كار چه ازنظر تشكيالتي وچه ازنظر حذف ماده هاي 

كه روند حركت جبهه . حمايتي نظرم رابيان كردم
 سال درستي آن پيش بيني ها را به 4 مشاركت طي اين

درآن نوشته اعالم كردم كه جبهه . ثبوت رساند
مشاركت درنظردارد تشكالت دست ساخته خود را 

اما افراد اين . جايگزين شوراهاي اسالمي كاركند
شوراها مقاومت خواهند كرد وپس از استقرار جناح 
محافظه كار برمجلس هفتم وروي كارآمدن رئيس 

يد به جاي خاتمي كه ازطرفداران واليت جمهور جد
فقيه خواهد بود دوباره باكمك آنها نفس تازه اي 
خواهند كشيد وبا حركتي آرام تشكالت جديدي را 
بانام هاي جديد توسط افراد انجمن ها وشوراهاي 

حركتي كه . اسالمي روي كاغذ تشكيل خواهند داد
ازهم اكنون شروع شده وچند انجمن صنفي واتحاديه 
توسط اينها وتنها روي كاغذ بوجودآمده تا به سازمان 
كار بعنوان تشكالت كارگري معرفي شوند ودرشكل 

  .مطابق با مقاوله نامه هاي اين سازمان باشند
بنابراين اگر به سئوال شما برگردم داليل ايجاد 
سنديكا ها توسط حكومتيان را مي توان چنين بيان 

  :كرد
طرف نفي شوراهاي اسالمي كار از  -1

  .كارگران
خواست بدست گيري جنبش كارگري  -2

واعمال اتوريته كامل حزب مشاركت 
 .برحركت كارگران

پيشبرد برنامه هاي نئوليبرالي توسط حزب  -3
 .مشاركت

امن كردن محيط هاي كار تشكالت  -4
كارگري با مقاوله نامه هاي آن سازمان 

 .درشكل بوده است
  
 آيا تشكيل چنين انجمن ها ويا سنديكاها -2

درشرايط حاكم برايران عملي است؟ 
درصورتي كه پاسخ مثبت باشد ، آيا شكل 
گيري آنها مي تواند به نفع ويا ضرر خواست 

  هاومبارزات كارگران عمل كند؟
همان طور كه درسئوال اول مطرح كردم باگرفتن 
اكثريت كرسي هاي مجلس هفتم توسط محافظه 
كاران وبدست گيري كرسي رياست جمهوري توسط 

نها كه همگي منتصب واليت فقيه خواهد بود ، آ
باتعويض وزيركار توازن قوا كامال ازنظر قانوني به نفع 

« محافظه كاران خواهدشد كه مي توان گفت معادله 
يعني اتوريته كامل جامعه چه . حل مي شود» كه بركه 

ازنظر قانوني وچه درعمل تاحدودي بدست اين جناح 
ب مشاركت از دستور كار لذا برنامه حز.خواهد افتاد

  .دولت جديد خارج مي شود
فعاليت انجمن هاي اسالمي مستقر دركارخانجات 
تشكالتي باعناوين جديد براي معرفي به سازمان 

اما اين امكان هم وجود . جهاني كار بوجود مي آورند
دارد كه پس ازاستقرار كامل جناح محافظه كار اين 

مل خود برمحيط جناح نيز به فكر ايجادآتوريته  كا
جامعه اسالمي ( هاي كاري بيفتد و با تشكل كارگري 

كه به رياست آقاي سرافراز دارد ، خانه ) كارگران 
كارگر را به تصرف خود درآورد وافراد شوراهاي 

كه . اسالمي كار را به اين تشكل جذب نمايد
درهردوصورت اين تشكالت جديد درماهيت خود 

ند وباتغيير نام ، همان شوراهاي اسالمي كارهست
گماشتگان جديد حكومتي برراس اين تشكالت 

بنابراين برپايي صوري اين . مافيايي حاكم خواهند بود
تشكالت هيچ گونه كمكي به كارگران نخواهد كرد 
وهم چنان سدراه ايجاد تشكالت مستقل كارگري 

  . سال گذشته خواهند بود24همچون 
  
ز نظر  هم اكنون درارتباط بااين مسائل ا-3

شما چه طرح ها وپيشنهادات عملي در جهت 
شكل گيري تشكل هاي مستقل وآزاد 

  درايران مي تواند مطرح باشد؟
درسئوال شما » آزاد « و» مستقل « راستش اين كلمه 

اصوال با ماهيت وجودي رژيم جمهوري اسالمي 
اما به نظر من راه برون رفت جنبش . همخواني ندارد

 بار كنوني درگرو نفي كارگري از وضعيت فالكت
. اين تشكالت مافيايي مسلط برجنبش كارگري است

بدون از ميان برداشتن اين مانع اساسي بطور واقعي 
نمي گذارند كارگران اقدام به ايجاد تشكالت مستقل 

من درمقاله اي كه چندسال پيش . وآزادخودكنند
، نوشتم ) 2(» ره نه اين است ونه آن « تحت عنوان 

ه پيشبرد حركت تشكل يابي كارگران ايجاد الزم: كه 
جبهه سومي است كه دربرگيرنده نفي تشكالت 

هنوز هم براين نظر اصرار . كارگري هردو جناح باشد
الزم است فعالين كارگري بدون درنظر . مي كنم

گرفتن اين تشكالت ايدئولوژيك رژيم سرمايه داري 
وبدون هيچ گونه مماشاتي باآنها جبهه سومي 

  .ايندرابگش
بارفتن به طرف ايجاد تشكالت مستقل از دولت 

واحزاب وكارفرمايان ، حركت خود را 
شكل پيشبرد حركت ونوع . به پيش برند

سازمانيابي بستگي به تشخيص فعالين 
كارگري درمحيط كار دارد و هيچ  
نسخه اي براي شكل تشكل آنها نمي 

همچنان كه درسال . بايستي تجويز كرد
 نفت كميته هاي  كارگران1356

اعتصاب را ازدل تشكل سنديكايي خود 
سامان دادند وپس ازآن اتحاديه كاركنان 
نفت رابوجود آوردند وبر مبناي شرايط 
زمان وتوازن قواي درون جامعه شوراها 

ايجاد تشكالت . را سازماندهي كردند
مستقل درموقعيت كنوني نيز تنها با 

ران امكان پذير مبارزه مستقيم وبا اتكا به توده كارگ
است نه برمبناي مجوز وزارت كار يا طرح هاي 
سازمان جهاني كار ويا نسخه نيروهاي خارج از اين 

  .جنبش
به نظر من امر ايجاد تشكالت مستقل كارگري درگرو 
حركت كارگران صنايع بزرگ براي امر سازمان يابي 

سازمان يابي هرگونه تشكل مستقل از . خود است
رفرمايان ونيروهاي غيركارگري رژيم سرمايه وكا

درصنايع بزرگ ، شيپور حركت تشكل يابي ساير 
كارگران براي متحدشدنشان را به صدادرمي آورد 
وبه سرعت غيرقابل تصور اين تشكالت درسراسر 

  .كشور توسط كارگران بوجود خواهند آمد
  
 فعالين كارگري وسياسي ايراني درخارج -4

دام يا ازكشور ، درشرايط امروز چه اق
اقدامات مشخصي براي تقويت جنبش 

  كارگري درايران مي توانند انجام دهند؟
كارگران ايران طي دوران حاكميت جمهوري 
اسالمي هيچ گونه ارگان مستقلي براي بازگويي 
. خواسته ها ، نظرات ودرج مبارزات خود نداشتند

دراين سال ها حركت واعتراض كارگران درهيچ 
هي داخلي منعكس نمي شد يك از رسانه هاي گرو

ويك سانسور مطلق خبري را برجنبش كارگري 
درخارج ازكشور نيز نيروهاي . مستولي كرده بودند

سياسي توجه الزم را به مسائل ومشكالت كارگران 
نمي كردند واخبار اعتراضات كارگري مانند اعتراض 
براي دستگيري گنجي وعبدي وسركوهي وغيره به 

  .درستي منعكس نمي شد
مبارزات كارگران در آن زمان تنها در درون 
. كارخانجات ومحيط هاي كاري سازمان داده مي شد

 كارگران نفت درجلوي اداره 72تااين كه درسال 
مركزي اين صنعت دست به تظاهرات زدند وديوار 

باايجاد كميته هاي همبستگي براي . سانسور راشكستند
طح حمايت از نفت گران و انعكاس اين حركت درس

خارج ازكشور ورسانه ها ومراجع بين المللي ، ساير 
كارگران نيز از كارخانجات بيرون آمدند و مبارزات 
خود را به سطح خيابان ها و جلوي مراكز دولتي 

از اين به بعد نشريات داخل نيز ناچارشدند . كشاندند
كه گوشه هاي كوچكي از حركت كارگران را 

  .منعكس كنند
ما مي توانم بگويم درمرحله اول لذا درمورد سئوال ش

انعكاس حركت كارگران ورساندن صداي اعتراض 

آنها به گوش مردم جهان وبخصوص كارگران 
شناساندن جنبش كارگري . كشورهاي ديگر است

ايران به ساير كارگران جهان ، بازگوكردن مشكالت 
آنها وگرفتن حمايت هاي بين المللي از مسائلي است 

 خارج  ازكشور روي آن كه الزم است درسطح
 سال گذشته حركت هايي دراين 15طي . كاركرد
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زمينه صورت گرفته كه به هيچ وجه كافي نبوده است 
درسه سال گذشته توجه نيروهاي چپ بيشتر . 

ازگذشته معطوف به جنبش كارگري شده است كه 
اما بطور واقعي هنوز . ازهرنظر جاي خوشحالي است
فعالين كارگري اين درحد توان نيروهاي سياسي و
يكي ازمشكالت ، . حمايت ها به پيش نرفته است

گروه گرايي وعدم وجود يك سازمان سراسري 
ازفعالين كارگري ونيروهاي سياسي معتقد به طبقه 

به نظر من وقت آن . كارگر درخارج ازكشور است
رسيده  كه فعالين واقعي جنبش كارگري درخارج 

 حمايت سازماندهي حركت مشتركي را براي
ازكارگران ايران دردستور كارخويش قراردهند كه 
اخيرا دراين زمينه درحد حرف اقداماتي شده ولي 

لذابخشي از . هنوز به جنبه عمل درنيامده است
اقداماتي كه فعالين كارگري درخارج ازكشور براي 
تقويت جنبش كارگري ايران قادر به انجام آن هستند 

  .را مي توان چنين برشمرد
داي رسايي باشند براي بازگويي خواسته ها ، ص-1

مشكالت ومبارزات كارگران ايران وكسب حمايت 
درهمين رابطه . بين المللي براي تقويت مبارزات آنها

مي توان به تالش فعالين كارگري دركانادا اشاره 
 نفر از كارگران ذوب 4داشت كه دررابطه باكشتار 

 مسئولين مس درخاتون آباد شهربابك ضمن تماس با
كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزادكارگري 

 مركز اتحاديه 223 ميليون كارگر را ازطريق 151كه 
، ضمن ) 3( كشور نمايندگي مي كند 151اي در

جمع آوري مدارك بسيار وارسال آن براي اين 
كنفدراسيون واتحاديه هاي ديگر قادرشدند حمايت 

رگري درسطح واعتراض اين بزرگ ترين سازمان كا
كه اين . جهان رااز كارگران ايران كسب كنند

كنفدراسيون وچند اتحاديه ديگر ضمن ارسال نامه 
هايي به مسئولين جمهوري اسالمي ايران ، اين عمل 
رژيم را بشدت محكوم كرده واز سازمان هاي جهاني 
خواسته اند كه ازنظر قضايي اين موضوع رادنبال 

  .كنند
وشته ها ودستاوردهاي ترجمه كتاب ها ، ن-2

مبارزاتي كارگران جهان وانعكاس آن درميان 
كارگران باعث خواهد شد كه آنها ازاين تجربيات 
غني بهره مندشده و آن را توشه اي براي حركات 

 .آينده خود نمايند
دخالت گري انديشمندان ، متفكرين وفعالين -3

سياسي دربرخورد با مباحث نظري كه از طرف 
يه داري درايران درميان كارگران عاملين سرما

به . منعكس مي شود از مسائل مهم ديگر است
جاست كه صاحب نظران جنبش كارگري دركليه 
امور نظري درابعاداقتصادي، سياسي واجتماعي 
بانوشتن مطالب ومقاالتي ضمن نقد مطالب مطرح 
شده از طرف نظريه پردازان سرمايه داري از به 

گري توسط آنها انحراف كشاندن جنبش كار
جلوگيري بعمل آمده وبا ارائه آلترناتيو هاي خود 
كارگران را هرچه بيشتر به منافع طبقاتي خود آگاه 

 .سازند
يكي از مسائل اساسي ومشكل واقعي كارگران -4

تبليغ وتشويق كارگران . درايران بي تشكلي آنهاست
براي سازمان يابي خود ومتحد شدن آنها از مسائل 

ه فعالين خارج ازكشور مي توانند روي مهمي است ك
آن كاركرده وبانوشتن مطالبي مشوق كارگران درامر 

 .سازمانيابي خويش شوند
تاسيس يك راديوي كارگري ، ايجاد صندوق -5

همياري كارگري ازموضوعات عملي ديگري استا 
كه فعالين جنبش كارگري مي توانند آنها را 

 .دردستور كارجمعي خود قراردهند
گزاري سمينارهاي كارگري ودعوت ازفعالين بر-6

شناخته شده درمحيط هاي كاري داخل كشور از 
ديگر مسائلي است كه ضمن بازگويي مشكالت 
عيني كارگران ، از دهني گرايي جلوگيري بعمل مي 
آورد وبراي برون رفت از وضعيت فعلي چاره جويي 
مشتركي بعمل آيد وپيوندي بين فعالين داخل وخارج 

ون ساير اقشار چون نويسندگان ، زنان ، ، همچ
دراين مورد . بوجود خواهد آمد... دانشجويان و

فعالين كارگري دركانادا براي اولين بار از كانال 
 نفر از 3اتحاديه هاي كارگري آن كشور ، بادعوت 

فعالين عرصه هاي كارگري از ايران همراه باچند نفر 
ه در از خارج كشور، سميناري برگزار كردند ك

. داخل وخارج از كشور انعكاس بسيارخوبي يافت
تداوم چنين حركتي مي تواند از اهم فعاليت هاي 

 نيروهاي مدافع منافع كارگران باشد
 براي تحقق چنين اهدافي احتياج به يك پشت جبهه 

اقدامات . قوي واستوار بابرنامه ريزي مشخص است
جداازهم تاكنوني دررابطه با حمايت ازكارگران 
ايران گرچه نسبت به گذشته پيشرفت بهتري داشته اما 
هنوز مبدل به يك برنامه عمل مشترك از طرف 
تمامي فعالين جنبش كارگري خارج ازكشور 

حمايت ازحركات ، اعتراضات . نگرديده است
وخواسته هاي كارگران ايران امرمشترك همه 
نيروهاي سوسياليست وآزاديخواه درسطح خارج 

زمه پيشبرد آن سازماندهي يك ال. ازكشور است
حركت بابرنامه مشترك از طرف همه اين نيروها 

مطمئن باشيم تا زماني كه كارگران ايران . است
باآگاهي طبقاتي وبرنامه اي مشترك به صورت يك 
طبقه به ميدان مبارزه واردنشوند ، حركت هرنيروي 
غيركارگري ديگر، توسط رژيم سرمايه داري به 

كليدرسيدن به آزادي هاي . ودعقب رانده مي ش
سياسي ، اجتماعي ، رفع نابرابري هاي موجود 
اقتصادي ، تبعيض وحشتناك نسبت به زنان ، آزادي 

تابرقراري يك ... قلم وبيان واحزاب وتشكالت و
حاكميت سوسياليستي، تنها درگرو متحدشدن 
كارگران ، به ميدان آمدن اين طبقه وحمايت ساير 

تشويق كارگران به . آنها استاقشار از مبارزات 
سازمان يابي خويش درمقطع كنوني وايجاد تشكالت 
توده اي طبقاتي از طرف آنها بدون هيچ گونه 
مماشاتي با سرمايه داران راه گشاي رفع مشكالت 

دراين راه حامي . مقطع كنوني كارگران ايران است
  .ومشوق كارگران باشيم

  
فدراسيون بين اين مقاالت ونامه كن : 3و2و1توضيح 

المللي  اتحاديه هاي آزاد كارگري هم اكنون 
  .موجود است» بنيادكار « درسايت 

  
  

  7از صفحه بقيه 
  .... دانشجو ، معلم ، كارگر،

ــته  امـــروز نيـــز حتـــي ح ــا برخواسـ اضـــر نيســـت، بنـ
حداقل هر ساله درصدي فراتر از نرخ تورم يـا            معلمان،

هـا را از      افزايش حقوق فرهنگيـان موافقـت كنـد و آن         
تنها راهي كه امروز مانده     . تنگناي مشكالت رها سازد   

  . است، اتحاد و اتحاد و اتحاد است
به دنبال شكست مذاكرات ميان نماينـدگان معلمـين و          

. شودي  مآغاز مدارس دفاتر در تحصن تيمقامات دول 
 سـر  بـه  رفـتن  از و نشينندي  م مدارس دفاتر در معلمان
آنهـا بـراي هـزارمين بـار        . كننـد ي  مي  خوددار كالس

ي چيزهــاي افتــاده عقــب حقــوقاعــالم مــي دارنــد كــه 
 گـوييم ي  مـ  را آنهـا . دادنـد ي  مـ  قـبال  بايـد  كـه  هستند

 خواسـتمان  مـا  .ندادنـد    دادند،ي  م بايد. يقبل مطالبات
 برابـر  دولـت  كارمنـدان  ساير با ما حقوق كه است اين

   .شود اجرا پرداختها هماهنگ نظام شود،
ــدادي از فعــاالن      ــن، تع ــاز تحص ــتين روز آغ از نخس
 فرهنگي در تهران، يزد، كرمانشاه، مازندران و اصفهان

هاي رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت و         هيات به
 از آنـان خواسـته شـده        دفاتر نيروي انتظامي احضـار و     

 بـراي  !!!كه تحصن را پايان داده و در فكـر راه قـانوني         
بـه   درادامـه  . پيگيري و وصـول مطالبـات خـود باشـند         

 از جملــه واســط تهديــد و ارعــاب نماينــدگان صــنفي 
دو شــهر يــزد و اصــفهان از ســوي مقامــات امنيتــي  در

صـادر   هـا   شهر اينهاي لغو و پايان تحصن در      بيانيه
شـهرها   ايـن     با مخالفت گسترده معلمان      را  ، كه فو  شد

 و معلمـان معتـرض ضـمن اعـالم ادامـه            گرديدمواجه  
 9تحصن خواستار رعايت مفاد بيانيه تهران صـادره در          

 در چهـارمين روز از تحصـن هفتـه          .نـد    اسفند ماه شد  
 شـماره آن منتشـر شـده بـود     18نامه قلم معلم نيـز كـه        

  ...مي گرددوف براي دومين بار در طول انتشار توقي
تحصن، همراهي مديران مدارس با     سراسري بودن اين    

ــا از   معلمــان ــوزان و خــانواده ه  و حمايــت دانــش آم
خواســت هــاي معلمــان ويژگــي هــايي بــود كــه ادامــه 
حركــت هــاي حــق طلبانــه معلمــان را تضــمين نمــوده 

بايــد برعنصــر اتحــاد ميــان نيروهــاي اجتمــاعي . اســت
ت حـق طلبانـه از   بايـد هـر حركـ     . مختلف تكيـه نمـود    

همان گونه كه   . سوي ديگران مورد پشتيباني قرارگيرد    
فريـاد  » ! كارگر، دانشجو ، اتحاد ، اتحاد       « دردانشگاه  

پيـروزي را بـا مبـارزه مشـتركمان را بدسـت            . مي شود 
  خواهيم آورد

كمكهاي مالي خود، با 
ما را درانجام 

 وظايفمان ياري رسانيد
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 گره كور

 جمهوري خواهان 
 كجاست؟

 
 محمد اعظمي

  
 بررسي آرايي که به نفع نمايندگان جمهوري -١

اسالمي در جريان مجلس هفتم به صندوق ها 
ريخته شده است بار ديگر نشان ميدهد که اين 

پابرجائي و . حکومت پايگاهي در ميان مردم ندارد
ماندگاريش در قدرت، نتيجه ضعف و پراکندگي 

از اين رو بار مسئوليت . يون استاپوزيس
اپوزيسيون جمهوري خواه برا ي کمک به حذف اين 

چپ ايران . رژيم، سنگين تر از هر دوره اي است
يکي از مولفه هاي قابل محاسبه و ستون هاي 

امروز . اصلي اپوزيسيون جمهوري خواه است
شرايطي پديد آمده است که انسجام و وحدت چپ، 

ي يک آلترناتيو نيرومند از مي تواند در شکل گير
اما . جمهوري خواهان موثرتر از گذشته عمل کند

اين مساله توجهي برنيانگيخته و درباره آن کمتر 
سخن گفته شده است و يا اگر سخني بوده، گوش 

  .شنوايي پيدا نکرده است
براي يک دوره بر فضاي عمومي جنبش، اين نظر 

 که .حاکم بود که زمينه وحدت چپ فراهم نيست
به نظر مي . بدان مي پردازم. چندان هم بي پايه نبود

دوره ا نشعابات و . رسد شرايط در حال تغيير است
تجزيه ها مي رود که به گذشته و تاريخ سپرده 

اکنون در فضايي قرار گرفته ايم که گوش ها  .شود
به صداهاي وحدت طلبانه بهتر سپرده مي شود و 

دارند، کم رمق شده، نواهايي که هارموني واگرايانه 
  .شنوندگان کمتري دارند

شکست انقالب ايران و شکست کشورهاي    -٢
شکست، مي . سوسياليستي، شکست ما هم بود
. آرمان ها را. تواند همه چيز را زير سوال ببرد

سياست ها را، تشکلها را و حتي . ايدئولوژي ها را
کنار نهادن آرمان، ضديت با سياست . اخالقيات را

. يز از تشکيالت، از شکست زاده مي شوندو گر
اين گفته که شکست يتيم و بي پدرومادر است و 

. اما عقيم و نازا نيست. صاحب ندارد، درست است
از سويي بي اعتقادي و بي اعتمادي، ياس و 
سرخوردگي را پديد مي آورد و تجزيه ها و 
پراکندگي ها و تالشي ها را در پي دارد و از سوي 

. ل شکست، شک و ترديد بيرون مي آيدديگر، از د
زير سوال بردن يقين ها، بازبيني تئوريها، 
بازنگري عملکردها و بررسي کارنامه ها، حاصل 

شکست تيغ دو لبه ايست که هم . اين شکست است
به کمک آن مي توان افکار و ديدگاههاي بيگانه با 
زندگي را جراحي کرد و هم با آن گردن پويائي و 

بر جنبش چپ در نتيجه شکست، . يدتحرک را بر
تعمق و تفکر و همزمان تجزيه و انشقاق و 

  .فروپاشي حاکم شد
اين فضا را شرايطي پديد آورد و عواملي آنرا 
تداوم بخشيده است، که علل آن موضوع اين نوشته 
نيست از آن درمي گذرم و به برشمردن برخي 
: نمودها که نشانگر تغيير فضاست، بسنده مي کنم

روهاي وسيعي که مدتها از سياست کناره گيري ني
کرده بودند، امروز پرتالش، قدم در راه سياست 
گذاري گذاشته اند و ناسازگاران با تشکيالت اکنون 

فضا تا بدان . در پي ايجاد تشکل و سازمانگري اند
حد سياسي شده است که انجمن ها و کانون هاي 

 در دمکراتيک، براي تغيير نظام سياسي ايران،
حرف گوي سبقت را از احزاب و سازمانهاي 

در اين فضا که تحرک و تالش . سياسي ربوده اند
در آن موج مي زند کمتر به امر مشخص وحدت 

آنجا هم که بدان پرداخته مي . پرداخته شده است
من . شود از صراحت و روشني برخوردار نيست

اما پيش از آن با اشاره . به اين موضوع مي پردازم
نمونه هايي، در پي آن هستم که بگويم حتي به 

حرکاتي که امروز بنام همکاري و اتحاد صورت 
مي گيرد، در کنه خود بجز وحدت، در چارچوب 

اگر اين حکم درست . ديگري قابل توضيح نيست
باشد، خود بيانگر زمينه مثبتي است که امر وحدت 

  .مي تواند در آن به بار نشيند
همايش (واهان ايران  تشکل اتحاد جمهوري خ-٣

حدود يکسال و تجمع جمهوري خواهان ) برلين
کمي بيشتر از دو ) بيانيه پاريس(الئيک و دمکرات 

سال است که پا در ميدان سياست و سازمانگري 
اولي فعاليتش در چارچوب يک حزب . نهاده اند

سياسي قرار دارد و دومي با کمي فاصله و با 
توضيح من در . کندي در اين مسير گام مي گذارد

  :اثبات اين حکم چنين است
هم ) همايش برلين( اتحاد جمهوري خواهان ايران 

رهبري خود . اکنون تقريبا يک حزب سياسي است
را تحت نام شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري 

اين شورا براي هدايت و . خواهان ايجاد کرده است
هيئت " دخالت روزمره در سياست دو ارگان

جمهوري خواهان را از " يئت سياسيه" و " اجرائي
چند گروه کار تشکيل . ميان اعضايش برگزيده است

داده و در تالش است تا واحدهاي کشوري 
عضويت در آن . جمهوري خواهان را ايجاد کند

فرديست و تصميمات بصورت اقليت و اکثريت 
. اينها همگي مختصات حزب اند... اتخاذ مي شود و

بش ما تعريف روشن و گرچه در اين مورد در جن
پذيرفته شده اي که بتوان بدان استناد کرد، وجود 
ندارد، اما مشکل است کسي را يافت که اين 

  .مختصات را نشانه هاي يک حزب سياسي نداند
همايش (افزون بر اين اتحاد جمهوري خواهان 

را با سازمان جمهوري خواهان ملي مقايسه ) برلين
کند که سازمان چه کسي مي تواند ادعا . کنيد

جمهوري خواهان ملي که فعاليتش را در چارچوب 
مختصات يک حزب سياسي اعالم کرده است از 

کدام خصوصيت . حزبي تر است" همايش برلين"
از زاويه حزبيت،از حزب دمکراتيک " همايش برلين"

اساسا تفاوت اتحاد . مردم ايران ضعيف تر است

شان جمهوري خواهان با سه سازماني که اعضاي
نيروي اصلي اين اتحاد را تشکيل مي دهند در 

  چيست؟ 
) بيانيه پاريس(جمهوري خواهان دمکرات و الئيک

در قياس با اتحاد جمهوري خواهان در مرحله 
ماقبل آن قرار دارد و هنوز ايده منسجم و اثباتي 

اما . در زمينه نوع فعاليت اش اعالم نکرده است
هار نظر کرده اند، هرکدام از فعالين اين تجمع که اظ

چيزي چندان متفاوت از اتحاد جمهوري خواهان در 
مطالب . رابطه با مختصات تشکيالت، نمي گويند

تشکيالتي فرخ نگهدار از فعالين و بنيانگذاران اتحاد 
جمهوري خواهان را با نوشته محمود بابا علي از 
بانيان جمهوري خواهان دمکرات و الئيک،مقايسه 

يک ايده . اساسي با يکديگر ندارندتفاوت ) ١.(کنيد
و . است که با دو قلم به نگارش درآمده است

باالخره به نيروهاي تشکيل دهنده دو تجمع دقت 
بجز تعداد کم شماري از هر دو سو، هرکدام . کنيد

. از آنها يک گرايش معين از چپ را مي سازند
نزديکي و يگانگي فکري افراد اين دو تشکل، از 

 سازمان فدائيان خلق اکثريت نزديکي اعضاي
از اين . بهمديگر، اگر بيشتر نباشد، کمتر نيست

زاويه هم نمي توان توضيح داد که چرا بايد اتحاد 
جمهوري خواهان را در چارچوب حزب سياسي 

  )٢.(قرار نداد
بحث من در اينجا اين است که اين دو کانون با 
. فاصله هايي به سمت حزب شدن حرکت مي کنند

ي از فعالين اين دو، چيز ديگري مي خواسته بسيار
همين "  آن کار ديگر مي کنند"اند، اما درعمل 

دوگانگي و ناروشني باعث شده است که حرکت 
اين دو متناسب با وقت، انرژي و تواني که بکار مي 

در نتيجه هم به تشکيل حزب . گيرند، به بار ننشيند
ه سياسي آسيب مي رسانند و هم بر سر راه اراب

اي که بسوي جبهه به راه افتاده است، مانع مي 
از نگاه من اين دو اگر به اين هدف صراحت . گذارند

دهند، نتيجه کارشان ثمربخش تر گرديده و افرادي 
که در جايگاه واقعي شان قرار ندارند، تکليفشان 

جامعه ما به اين احزاب براي . روشن خواهد شد
ز اينرو مي دستيابي به دمکراسي نيازمند است ا
  .بايست به استقبال چنين ايده هايي رفت

اکثريت باالي کساني که براي سازمان يابي -٤
جمهوري خواهان در تالشند مي پذيرند که بخشي 
از جمهوري خواهان امروز در تشکلهاي سياسي 

اينان اصل را . و انبوهي نيز بشکل منفرد، فعالند
ده اين گذاشته اند که هم اين سازمانهاي چند 

نفري و حداکثر چند صدنفري دست نخورده 
سپس در پي يافتن . بمانند و هم انبوه منفردين

اينکه، بايد . راهي براي بازکردن اين گره کوراند
اما اگر اين واقعيت . راهي جست شکي نيست

نامطلوب است چرا در گام نخست اين واقعيت 
دگرگون نشود و سپس بر اساس واقعيت مطلوب 

. اد جمهوري خواهان پيش نرويمتري بسوي اتح
اگر اينگونه به موضوع اتحاد بنگريم آيا بسياري 
از بحث هاي امروز، در رابطه با افراد و تشکلها، 
که در ميان ما جاري است و روند شکل گيري 

يل شده را کند کرده و به گره کوري تبد" اتحاد"
است،زائد و يا ابعادش کم نمي شود؟ و برخي از 
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تناقضات کنوني پاسخ نمي گيرند؟ از اين زاويه 
نيز هست که امروز وحدت چپ اهميت پيدا کرده، 
مي تواند در خدمت انسجام و شکل گيري يک 

  . اتحاد وسيع از جمهوري خواهان قرار گيرد
درگذشته يکي از شعارهاي ارزشي ما دفاع از 

حتي زماني که مشغول سازمان . ت بوده استوحد
دادن انشعاب بوديم، با شعار وحدت از همديگر جدا 

براي دوره اي شرايط براي نزديکي و . مي شديم
همراه آن ميل به وحدت رنگ . همگرايي ضعيف شد

امروز نيز . باخت و بتدريج بفراموشي سپرده شد
حتي آنجا . سخن چنداني از وحدت بميان نمي آيد

 عملي در چارچوب وحدت صورت مي گيرد، که
اما زمينه وحدت . بگونه ديگري تئوريزه مي شود

با اين وجود . خارج از اراده ما قوت  گرفته است
اين . عامل رواني چون سد سکندرايستادگي مي کند

سد به همت حرکت جسورانه و طبق نقشه فعالين 
هيچ امداد غيبي به . چپ مي بايست شکسته شود

  .دادستان مائيم. دادرسي نيست. نمي رسدداد ما 
افزون بر اين بدون اينکه سخت گيري هاي گذشته 
در امر وحدت کنار گذاشته شود، بسيار دشوار به 

از نگاه من وحدت . نظر مي رسد وحدتي شکل گيرد
محل تجمع افراد يک شکل و اندازه و يک فکر 

مجموعه اي با اين مختصات بيشتر بکار . نيست
.  ساختمان مي آيد تا يک حزب سياسيساختن يک

حزب سياسي از افراد زنده و آگاه با تمام تنوع 
. فکري و گونه گوني انديشگي شان ساخته مي شود

انسانهايي که در اهداف عمومي نظري و محورهاي 
  ) ٣. (عام سياسي با يکديگر درک مشابه اي دارند

از سوي ديگر سازمان هاي چپ هرکدام با تاريخ و 
رد خود نمي توانند پيشتاز امر وحدت و کانون عملک

تجمع نيروهاي چپ متشکل و غير سازمانيافته 
هر جرياني هزاران شرط و شروط و اما و . باشند

. اگر و انتقادات بجا و نابجا به ديگري دارد
جداشدگان از تشکلها هم اگر منفي تر به اين 

 بنابراين بايد. مجموعه ننگرند، ذهنيت بهتري ندارند
راه جديدي جست که بتواند اين مجموعه را زير يک 

  .چتر گرد آورد
ما همواره گفته ايم که حزب و تشکيالت هدف 

وسيله اي براي ماديت بخشيدن . وسيله اند. نيستند
به آرمانها و تحقق آرزوهايمان و با صراحت اعالم 
کرده ايم که هرگاه اين وسايل را ناکارا ببينيم، بي 

.  کاراتر آن را کنار مي گذاريمدرنگ بسود وسايل
به نظر مي رسد امروز به آن زمان موعود نزديک 

چشم انداز وحدت هاي بزرگ فرارويمان . شده ايم
شايد هيچ دوره اي مشکالت بر . قرار گرفته است

سر راه غلبه بر پراکندگي و تشکيل يک حزب بزرگ 
مجموعه تالشها . چپ تا بدين اندازه کم نبوده است

ي که در ميان تشکلهاي سياسي و افراد و حرکات
جدا از تشکيالت براي همکاري و همگرايي در 

ما نيز به . جريان است گواهي است بر اين ادعا
سهم خويش مي بايست جان تشکيالتمان را در تير 

  .بگذاريم و بسوي حزب بزرگ چپ رهايش سازيم
 براي وحدت چپ در يک حزب بزرگ ضروري -٥

روهايي که خود را چپ مي است کنگره اي از ني
دانند تشکيل شود تا با تصويب برنامه، خط مشي 
سياسي و اساسنامه بصورت يک حزب سياسي 

پيش از آن جمعي از . وارد کارزار مبارزه شود
ميان داوطلبان مي بايست کنگره را تدارک کنند و 
براي اينکه کنگره بتواند تصميمات سنجيده تري 

روه کار ايجاد شود تا اتخاذ کند الزم است چند گ
تمامي . اسناد کنگره را براي جلسه تدارک کنند

اما . فعالين چپ مي توانند در اين کنگره شرکت کنند
از آنجا که چپ تعريف نشده است، روشن کردن 

از نظر من چپ . درک ها از آن اهميت زيادي دارد
تفکري است که جامعه سرمايه داري را راه حل 

يابي به آزادي، رفاه و جوامع بشري براي دست
به لحاظ طبقاتي در صف . عدالت اجتماعي نمي داند

آرايي کار و سرمايه، در ارودي کار قرار دارد و 
  .مدافع خواسته ها و منافع مزدبگيران است

به لحاظ برنامه اي، عدالت اجتماعي و دمکراسي 
  .جوهر برنامه مورد قبولش را تشکيل مي دهد

ارزه عليه آن و دفاع از مخالفت با استثمار و مب
شانس برابر انسانها براي بهره برداري از امکانات 
و نعمات زندگي دو عنصر کليدي عدالت اجتماعي 

  . اند
  :باور به آزادي يعني

دفاع ...  آزادي بيان، انديشه، تحزب سياسي و-الف
از حقوق برابر شهروندان تا از طريق راي خود بر 

  سرنوشت خويش حاکم شوند
  ايي دين از دولت جد-ب
 دفاع از ايجاد، تقويت و گسترش نهادهاي مدني، -ج

سه موضوع مهمي است که بناي دمکراسي مورد 
  نظر ما را مي سازند

به لحاظ خط مشي سياسي نيز ما آن نيروهاي 
چپي را مدنظر داريم که مبارزه براي حذف 
جمهوري اسالمي را براي استقرار دمکراسي الزم 

  .مي دانند
جراي چنين طرحي الزم است حول يک براي ا

بيانيه، نيروهاي چپ فراخوانده شوند تا کنگره 
تهيه متن مي تواند . موسس خود را برگزار نمايند

در گام نخست با توافق تعدادي از افراد که امکان 
ضروي . تبادل نظر با همديگر را دارند، تهيه شود

است در متن فراخوان فقط به محورهاي عام مورد 
  . اشاره شودنظر

جمهوري خواهان الئيک و دمکرات که عمدتا چپ 
اند در صورتيکه اين سمت گيري را برگزينند در 
ساختن حزب بزرگ چپ مي توانند بسيار موثر 

ساختن و سازمان دادن جبهه با اين ترکيب . باشند
همان تناقضاتي که . با تناقضات فراواني روبروست

ند و بعيد است نتوانسته ا. امروز با آن درگيرند
بتوانند در اين چارچوبي که در آن گرفتارند به آن 

  .پاسخ دهند
اگر حزب بزرگ چپ بتواند شکل گيرد، فقط يکي از 

مولفه هاي ديگر . مولفه هاي جبهه دمکراسي است
آن نيروهاي ملي و ملي مذهبي و بخش هاي ديگري 
از چپ اند که نخواسته اند در اين حرکت وحدت 

مي کوشم در نوشته ديگري به . چپ سهيم شوند
اين مقوله يعني اتحاد جمهوري خواهان براي 

  .دمکراسي بپردازم
   
   

  :زيرنويس

   
جمهوري خواهان چه مي " نگاه کنيد به مقاله -١

نوشته " تدابير سازمانگرانه" قسمت دوم " خواهند
 و ١٣٨٢ دي ١٤فرخ نگهدار سايت گويا يکشنبه 

درباره نوع تجمع : "قسمت سوم" گام هاي مشترک"
نوشته مهرداد بابا علي سايت " و ساختار سازماني

  ١٣٨٢ بهمن ١٠صداي ما جمعه 

تفاوت حزب وجبهه از نگاه من اين است که  -٢

حزب در برنامه خود به مختصات عمومي جامعه 
مطلوبش مي پردازد و گامهايش را در آن راستا و 

مبارزه براي يک . براي رسيدن بدان برمي دارد
ترناتيو جزئي از برنامه حزب است در حاليکه آل

جبهه هاي معطوف به آلترناتيو، حداکثر هدفشان 
رسيدن به يک قدرت جايگزين است و رسالت و 
قراردادشان پس از فراخوان مجلس موسسان 

  . بپايان مي رسد
تفاوت ديگر اين است که جبهه هدف محدودتري از 

ي در حزب دارد از اينرو اقشار و طبقات مختلف
تحقق هدف جبهه مي توانند اشتراک نظر داشته 

يا به بيان ديگر جبهه همکاري و ائتالف . باشند
گرايشات و نحله هاي گوناگون حول يک برنامه 
سياسي است که در آن نوع نگاه به قدرت حاکم و 

از اين . مختصات آلترناتيو مساله مرکزي است
ر حکم، من دو نتيجه مي گيرم اول اينکه جبهه د

اساس توافق گرايشات مختلف است حول يک 
برنامه بنابراين حول مسائل مهم براساس توافق 

محدود بودن گرايشات . تصميم گيري مي شود
دومين نتيجه اين . امکان توافق را نيز ممکن مي کند

است که در مقابل جبهه،احزاب و سازمانها پاسخگو 
وظايف نيز به احزاب و سازمانها سپرده . هستند

اما در احزاب عضويت فردي است و در . ي شودم
تصميم گيري ها . مقابل حزب عضو پاسخگوست

. نيز با مکانيزم اکثريت و اقليت اتخاد مي شود
اساسا در احزاب امکان پيشرد وظايف بصورت 

  . توافقي خيالبافي است
سومين تفاوت اين است که در جبهه برنامه سياسي 

اين برنامه . مبني توافق احزاب و سازمانهاست
از اينرو دوره . دوره محدودي را شامل مي شود

. همکاري در جبهه محدود به تحقق برنامه است
اما در حزب به لحاظ منطقي بين . دائمي نيست

  .عضو و حزب قرار داد دائمي است
 ارزيابي من اين است که اگر شرايط درست -٣

فهميده شود و از زمينه مثبتي که براي وحدت 
ده است خوب استفاده شود، در آينده پديدار ش

. کوتاه مدت، حداقل دو حزب شکل خواهد گرفت
يکي در چارچوب فکري اتحاد جمهوري خواهان 
ايران و ديگري در چارچوب فکري سازمانهاي 
سياسي راديکال چپ و مجموعه اي که در 
چارچوب جمهوري خواهان دمکرات و الئيک قرار 

  .دارند
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 ترور حكومتي،
 عمليات انتحاري،
  !ادامه يكديگر

  مسعود فتحي
  

ترور شيخ احمد ياسين بنيانگذار حماس در باريکه 
غزه، توسط ارتش اسرائيل با واکنش هاي 

سخنگويان دولت . گوناگوني مواجه شده است
آمريکا از اقدام دولت اسرائيل دفاع کرده اند  و در 

 را تکرار عمل همان استدالل هاي آريل شارون
نموده اند که دست شيخ ياسين به خون اسرائيلي 

اتحاديه اروپا اين اقدام را . ها آلوده بوده است
ترور شيخ ياسين را نقض . محکوم نموده است

مقررات بين المللي و خارج از دايره دولت متکي بر 
کميسيون حقوق بشر سازمان . قانون دانسته است

شوراي . موده استملل اين ترور دولتي را محکوم ن
امنيت سازمان ملل با وتوي آمريکا از موضع گيري 

جامعه عرب در . در اين مورد باز مانده است
تنگناي حقارت تحمل همه آن چه که در اين سال ها 
توسط اسرائيل و اياالت متحده تحميل شده است، 

سران . از شيخ ياسين قديس ديگري ساخته است
 سوژه جديدي جمهوري اسالمي از راست تا چپ

پيدا کرده اند که ريز و درشت در صدور بيانيه و 
  .اطالعيه با هم مسابقه بگذارند

به راستي با قتل شيخ ياسين چه برخوردي بايد 
کرد؟ شکي نيست که شيخ احمد ياسين تا لحظه 

مشوق ترور . مرگ از عمليات انتحاري دفاع مي کرد
و رهبر فکري سازمان حماس بود که طي سال 

اخير سازمانده اصلي اقدامات انتحاري در هاي 
مي شود به اعتبار مخالفت با . اسرائيل بوده است

عمليات انتحاري حماس که نقش مهمي در بن بست 
تالش هاي صلح داشته است، ترور شيخ ياسين را 
تائيد کرد و يا در بهترين حالت در مورد اين ترور 

ضد سکوت کرد و به بهانه مرزبندي با ديدگاه هاي 
  . يهود، از موضع گيري اجتناب کرد

اما حق اين است که در مقابل اين اقدام دولت 
اسرائيل که تالش هاي صلح را باز هم فرسنگ ها 

در کشمکش . از هدف دور تر ساخت، ايستاده شود
بين دولت فعلي اسرائيل و فلسطيني ها، طرفداران 

عمليات انتحاري را که سد . صلح بي طرف نيستند
ح بوده و هست، محکوم مي کنند و به همان راه صل

شدت هم بايد عمليات نظامي و قلدرمنشانه آقاي 
بازگشت به مذاکرات صلح . شارون را محکوم کنند

فقط از طريق ترور ها نيست که همواره تهديد مي 
شود، روحي که اين ترور ها در کالبد جامعه 
اسرائيل در هيات آقاي شارون دميده اند، خود سد 

 هر تالشي براي صلح و شکستن دايره شوم راه
ترور است و خود رسما و علنا از دست زدن به 

  .ترور دفاع مي کند
شيخ احمد ياسين مثل هر کس ديگري در هر کجاي 
جهان از اين حق اوليه و طبيعي برخوردار بود که 

در يک دادگاه صالحه محاکمه شود و اگر اتهامي بر 
ولت اسرائيل مي د. او وارد بود، پاسخگو باشد

توانست شيخ ياسين را دستگير کرده و به دادگاه 
چنانکه قبال هم او را دستگير و زنداني . بسپارد

فرق يک دولت متکي بر قانون با يک . کرده بود
دولت بي قانون در مهار قدرت در حصار قانون 

از قرار معلوم در اسرائيل هنوز هم بعد از . است
انون در مورد مخالفين دهه ها، حد اقل جائي که ق

اين دولت بويژه فلسطينيان مطرح است، فرق 
  .چنداني با بي قانوني ندارد

. ترور شيخ احمد ياسين يک جنايت رسمي بود
جنايتي که دولت رسمي يک کشور مدعي حکومت 
قانون انجام مي دهد که در قانون اين کشور اعدام 

حکومت قانون مفهومي جز . رسما لغو شده است
دارد که اقدامات دولت بايد در چارچوب قانون اين ن

هيچ دادگاهي در اسرائيل شيخ .  قابل توضيح باشد
ياسين را مثل ديگر قربانيان ترور دولتي اين 

دادستان و . کشور، محکوم به مرگ نکرده بود
قاضي و مجري حکم شيخ احمد ياسين دولت 
اسرائيل بوده است و به اين نتيجه رسيده است که 

ن شيخ احمد ياسين و امثالهم قادر است که با کشت
فلسطيني ها را به گوسفندان رام تفنگداران ارتش 
اشغالگر اسرائيل تبديل نمايد و در اردوگاه هاي 
پناهندگي و شهر ها و روستاهاي ويران تا ابد از 

  . ابتدائي ترين حقوقشان محروم سازد
واقعيت اين است که اشغال دراز مدت سرزمين 
هاي فلسطيني و تقالي بيمارگونه براي ادامه اين 
اشغال و تصاحب تدريجي سرزمين هاي 
فلسطينيان و تبديل ملت فلسطين به يک توده فاقد 
حق و حقوق انساني و امکانات الزم براي ادامه 
حيات، جامعه اسرائيل را هم، از درون مثل خوره 

تبديل خصومت کور و تراشيدن . ستخورده ا
ريشه هاي تاريخي و مذهبي براي ادامه تعرض 
آشکار به حق حيات مردم فلسطين و تبديل آن ها 
به توده هاي محبوس در اردوگاه هاي پناهندگي در 
کشور هاي عربي همسايه در طول پنجاه سال 
گذشته، با هر استداللي، تا به امروز قبل از همه  

ائيل را به گروگان دولتمرداني از خود جامعه اسر
قماش آريل شارون مبدل ساخته است که فقط به 
زبان گلوله سخن مي گويند، به بهانه تامين امنيت، 
خشونت را در زندگي اسرائيلي ها دائمي ساخته 

ادامه اين . حرفه ديگري جز کشتن نمي شناسند. اند
نوع از سياست هم هست که مغلوبين را به آن جا 

ن مي شود که با تبديل جان خود به اسلحه،  رهنمو
در اين جنگ نابرابر و از پيش مغلوبه، نوع ديگري 

  . از نابودي  را برگزينند
قتل شيخ ياسين به عمليات انتحاري پايان نخواهد 

فلسفه اين انتحارها را در نفوذ امثال ياسين . داد
علت اين انتحار ها در جاي . نمي توان جستجو کرد

در آن جا که انتخاب در زندگي . فته استديگري نه
آدم ها چنان محدود و همه انتخاب ها چنان تلخ مي 
شوند که مرگ داوطلبانه، يکي از آن ها و به يک 

  .  گزينه معمولي تبديل مي شود
آريل شارون، نخست وزير اسرائيل، با اتکا به 
حمايت بي قيد و شرط دولت آمريکا، در طول چند 

ار امنيت نه فقط تمام تالش هاي سال گذشته با شع

تاکنوني براي حل صلح آميز مساله اسرائيل و 
فلسطين را نقش بر آب ساخته و طرح هاي مختلف 
صلح را به گور سپرده است، بلکه با تکيه بر ترور 
دولتي عليه مردم فلسطين، همه نهادهاي تازه پاي 
دولت فلسطين را به انحاء گوناگون درهم شکسته 

مه خشونت و ترور  را به تنها زبان گفت است و ادا
آقاي شارون . و گو ميان دو ملت تبديل نموده است

البته حق دارد که از تبديل زبان صلح و گفت و گو 
و احترام متقابل ميان دو ملت به مبادله بمب و 

در غير اين صورت . عمليات انتحاري خشنود باشد
روشن نيست که امثال ايشان چه کار ديگري مي 

ولي جامعه بين المللي نبايد در . توانستند بکنند
مقابل اين سير قهقرائي سکوت کند و افکار عمومي 
جامعه اسرائيل بايد بداند که بدون امنيت براي 
فلسطينيان، بدون به رسميت شناختن حقوق پايمال 
شده ملت فلسطين، بدون نقد کارنامه پنجاه ساله 

زرادخانه گذشته خصومت و نفرت دو جانبه، هيچ 
و هيچ ژنرالي از نوع آقاي شارون هم قادر نخواهد 
بود، چنين امنيتي رابرای اسرائيلی ها به ارمغان 

  .بياورد
امنيت در اسرائيل در گرو پايان دادن به رژيم 
اشغال دائمي سرزمين هاي فلسطينيان، تامين صلح 
و به رسميت شناختن حق حاکميت آنان بر 

  . سرنوشت خود شان است
يت در اسرائيل نه از طريق ترور مخالفين، فقط امن

تنها راه . از طريق صلح و آشتي امکانپذير است
متوقف نمودن ترور و خلع سالح تروريست ها از 
بين بردن زمينه رشد آن ها، و منزوي نمودن آن ها 
با تقويت نيرو ها و نهادهاي جامعه مدني در ميان 

يه آنان  فلسطينيان و به رسميت شناختن حقوق اول
  . است

  
  از زندانهاي رژيمرهايي 

  
د تن از مبارزين حزب چنبه اخبار رسيده، بنا 

 تان ايران موفق مي شوند تا از زندانهايدمكرات كردس
خبري در . رژيم گريخته و خود را به صفوف حزب برسانند

درج شده  285شماره ن، كه در اين مورد در نشريه كردستا
  : يخوانيم كهاست م

 25/12/1382 قبل از ظهر روز شنبه 11ساعت « 
خورشيدي بمناسبت رهايي يافتن پيروزمندانه چند مبارز 

 ميم، مراسحزب دمكرات كردستان ايران از زندانهاي رژ
باشكوهي با حضور دبير كل حزب، شماري از اعضاي دفتر 
سياسي و رهبري حزب و صدها كادر و پيشمرگه و اعضا و 

ان از زندان، در يكي از  رهايي يافتگخانواده هايشان و نيز
  . سالنهاي قرارگاه دفتر سياسي حزب برگزار شد

 اين مراسم نخست به رهايي يافتگان از زنداندر 
و بازگشتشان به آغوش حزب خير مقدم گفته شد و سپس 

ر رابطه با رفيق مبارز عبداهللا حسن زاده دبير كل حزب د
 حزب و رهايي آنها از اقدام شجاعانه اين دسته از مبارزان

بند بيدادگران جمهوري اسالمي، بيانات پرشور و زيبايي را 
كساني كه در جريان اين اقدام ايراد نمود و از همه 

دوستانه و آزاديخواهانه خطرات و زحماتي را متقبل انسان
  ».قدرداني نمود، شده اند
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  عراق در سالي كه گذشت
  مهرنوش کيان

  
آغاز بهار كه يادآور شكوفائي زندگي در طبيعت 
است، با سالگرد جنگ مخرب و تحميلي آمريكا به 

يكسال پيش دولت بوش . عراق مصادف مي باشد
حمله خود به عراق را در فروردين ماه عليرغم 
اعتراضات گسترده مردم در اكثر كشورهاي جهان 

امروز پس از گذشت يكسال، صلح و . آغاز نمود
آرامش در عراق همچنان رويايي دور دست مي نمايد 

روزي . و اين كشور از هميشه ناامن تر گرديده است
نيست كه خبر از انفجار بمب يا راكتي در اخبار 

لبه تيز حمله كه در ابتدا بيشتر به سوي سربازان . نباشد
يشتر مردم نيروهاي اشغالگر نشانه رفته بود امروز ب

هرج و مرج همچنان بر اين . عادي را به قتل مي رساند
و در بسياري از شهرها هنوز . كشور حكمفرما است

ازارائه خدمات اوليه شهري همچون برق، آب، تخليه 
در اين هرج و مرج ديگر . زباله و غيره خبري نيست

نيز به گوش !!! حتي سخني از برقراري دموكراسي 
  .نمي خورد

ز تاثيرات غير قابل اجتناب جهاني شدن، يكي ا
نزديك تر شدن تماس مردم اقصي نقاط جهان با 

تا قبل از اين . يكديگر و تاثير پذيري متقابل بود
دوران كشورهاي خاورميانه در ايزوله كردن مردم 
خود از ديگر نقاط ودر نتيجه ناآگاه نگاه داشتن آنان 

ي گذشت، از آنچه در دنيا و در خود اين كشورها م
آمريكا و متحدان آنان نيز تا زماني كه . موفق بودند

جريان نفت به سوي اروپا و آمريكا باز بود با حفظ و 
پشتيباني از دولت هاي آلت دست خود در منطقه از 
سياست هاي عقب مانده و متحجر آنان دفاع مي 

تا اين زمان اسالم نه تنها خطري محسوب نمي . كردند

ت نگاه داشتن مردم مورد استقبال شد بلكه براي ساك
 70به ياد بياوريم كه هنري كيسينجر در دهه . نيز بود
 در منطقه را به دولت هاي وقت "كمربند سبز"ايجاد 

اين سياست تا اواسط دهه . آمريكا پيشنهاد مي كرد

نمونه هاي آن را .  ادامه يافت90 حتي اوايل دهه 80
افغانستان مي توان از حمايت سيا از طالبان در 

اما با بسط دامنه جهاني شدن نطفه نا آرامي . برشمرد
مسلمانان منطقه چهره . هاي ديگري نيز بسته شد

ديگري از اسالم را براي مقابله با حقارت تحميل شده 
بر خود در جهت نشان دادن هويت خود،عليرغم 

انقالب اسالمي و . عقب ماندگي قوانين آن، برگزيدند
دن طالبان به حاميان اوليه بدنبال آ ن پشت كر

خود،سيا، پس از پيروزي بر نيروهاي شوروي آغاز 
اين نگرش و شيوه  مقابله آن با . اين حركت بود

 سپتامبر بر عليه اين 11 در "هجوم فرهنگي غرب"
يازده سپتامبر به دولت . جهاني شدن اعالم جنگ نمود

بوش و محافظه كاران دست راستي بهانه الزم را براي 
راي سياست هاي خود بدون هيچ گونه الپوشاني اج
  .داد

 بطور خالصه نظرات موجود در مورد خاورميانه را 
  :مي توان چنين دسته بندي نمود

نظر اول همچنان معتقد است كه مردم منطقه 
خاورميانه اساسا مخالف و حساس به دخالت غرب در 
كشورهاي خود و هر نوع حضور غربي همچون 

اين دسته مي گويند كه هر .  هستنددموكراسي و رفرم
نوع تالش براي ايجاد تغيير در منطقه نهايتا به تثبيت 
حضور نيروهاي اسالم گرا خواهد شد بنا بر اين بهتر 
است كه همين وضعيت فعلي را حفظ كرد تا بتوان به 

  .نوعي ثبات دست يافته و خطر را به حداقل رساند
 دولت بوش، دومين نظر را نئو محافظه كاران يعني

اين . پنتاگون و ميليتاريست هاي آمريكا ارائه مي كنند
 بوده و مي گويند "جنگ پيش گيرانه"عده معتقد به 

كه بايد خطر را قبل از آنكه آغاز به حركت كند در 
آنان اصرار مي ورزند كه بايد به رژيم . نطفه خفه كرد

هاي منطقه براي ايجاد تغيير و به اصطالح 
دن جامعه، فشار آورد و در صورت دموكراتيك كر

ناتواني اين رژيم ها يا مقاومت شان با اعمال زور آنها 
نئو محافظه كاران خواهان برتري مطلق . را تغيير داد

آمريكا در جنگ و نهايتا تقسيم غنائم جنگي ميان 
دولت بوش رسما اعالم كرد كه براي . خود هستند

به پيشبرد سياست هاي جنگ طلبانه خود حاضر 
ائتالف هاي موقت با هر كشوري كه سلطه آمريكا را 

براي اروپائيان پذيرش سلطه مطلق . بپذيرد مي باشد
  . آمريكا به اين شكل غيرقابل قبول است

سومين نظر كه بيشتر در اروپا طرفدار دارد، در اساس 
يعني اينان نيز . با نئومحافظه كاران موافق است

در كشورهاي معتقدند كه تغييرات دموكراتيك 
 با "ملت سازي"خاورميانه امري ضروري است اما 

اعمال زور موفق نخواهد شد بلكه بر عكس به 
آنها به . مقاومت مردم نيز بر عليه آن خواهد افزود

دنبال رفرم از داخل و ايجاد نهادهاي دموكراتيك در 
. اين كشورها و باالخره ايجاد تغيير از درون هستند

اعمال زور را نيز ناديده نمي گرچه در مورد لزوم 
نمونه آن حمايت اروپا از حمله به افغانستان و . گيرند

اين گروه، . شركت ناتو در بمباران صربستان است

يعني نئوليبرال ها، كه اغلب با نئو محافظه كاران اشتباه 
گرفته مي شوند، مسئله فلسطين و ايجاد صلح در اين 

دموكراسي در منطقه را كليد حركت به سوي ايجاد 
مشكل نئو محافظه كاران با . كل خاورميانه مي بينند

اين نظر در اين است كه ايجاد نهادهاي دموكراتيك 
در هر كجا نهايتا به ضرر خود آنان تمام مي شود 
بدين ترتيب اين گروه تمايلي به جز در حرف به 

كافي است به بيالن . گسترش اين كانون ها ندارند
وش در عراق و چرخش سياست كار يكساله دولت ب

پس در واقع . هاي تجاوزكارانه اسرائيل نگاهي بكنيم
اروپا و آمريكا در مسئله بسط نفوذ غرب در منطقه 

 بسط چگونگي"مخالفتي با يكديگر ندارند، مسئله 
اين سلطه است كه موجبات اختالف اين دو قطب مي 

اما ببينيم بهانه هايي كه آمريكا براي قانوني . گردد
جلوه دادن حمله خود به عراق مورد استفاده قرار داد 

  .كدامند
  

  بهانه هاي تجاوز به عراق
منافع نفتي آمريكا در عراق از همان آغاز به عنوان 
يكي از اصلي ترين داليل بوش براي سلطه بر عراق 

در همين راستا پل مايكل ويبي كه تا . عنوان شد
سياسي و چندي پيش در انستيتوي تحقيقات پيشرفته 

 پس از سقوط ": استراتژيك كار مي كرد گفت
صدام منابع عظيم نفت به منابع كنوني ما اضافه خواهد 

منابع نفتي اين كشور اگر از عربستان سعودي . شد
 اما بدون ".بيشتر نباشد حداقل به همان اندازه است

اينكه اهميت تسلط بر نفت عراق را مورد سئوال قرار 
  .ه را از زاويه ديگري هم ببينيمدهيم، بگذاريد مسئل

آمريكا فقط يك چهارم از كل نفت توليدي در 
 30منطقه خليج فارس را مي برد در حاليكه سهم اروپا 

در واقع . درصد و مابقي سهم كشورهاي آسيايي است
اروپائي ها و چيني ها بسيار بيشتر از امريكا متكي به 

از طرف ديگر . نفت حوضه خليج فارس هستند
كت هاي بزرگ نفتي در اقصي نقاط جهان به شر

شورون ـ تكزاكو در . دنبال استخراج نفت هستند
كازاخستان از بزرگترين سرمايه گذران استخراج نفت 

همچنين اين شركت ها در كشيدن لوله انتقال . است
در سيبري . نفت به درياي سياه سهم بزرگي دارند

مشغول آكسون موبيل، بي پي، آموكو و هالي برتون 
به هر . يافتن حوضه هاي نفتي و استخراج آن هستند

حال مسئله اين است كه براي آمريكا كه از زمان 
جنگ عراق ـ كويت در منطقه حضور نظامي فعال 
دارد و مي تواند همچنان جريان فروش نفت را كنترل 

بيشتر به صرفه بود كه نفت عراق را در بازارهاي . كند
. امي جنگ را متحمل شودجهاني بخرد تا هزينه نظ

لوله هاي نفتي و ماشين آالت استخراج در عراق به 
گفته متخصصين آمريكائي و فريدمان مولر متخصص 
انرژي در انستيتو علو م و سياست در برلين، براي 

 ميليون بشكه در 4نوسازي و رسيدن به سقف توليد 
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در روز را كه تصويب شده  سازمان ملل بود توليد 
  . نمايد

. علت ديگر اشغال عراق اهميت ژئوپليتيكي آن است
ورمسر، استراتژيست نئو محافظه كار و مشاور ديك 

او در اواسط دهه . چيني در باره منطقه خاورميانه است
نستيتو بازرگاني آمريكا كار مي نود به همراه پرل در ا

در آن زمان او مداوما از پروژه مشترك آمريكاـ . كرد
اسرائيل براي تحت فشار قرار دادن سوريه و از ميان 
بردن حزب بعث در آن كشور حمايت كرده و مي 

 از ميان بردن حزب بعث سوريه نظم جديدي ": گفت
قبايل و ما بايد از . را درمنطقه مديترانه ايجاد مي كند

عشاير كه تحت سلطه دولت هاي كوچك قرار 
 در همان زمان وي با حمايت ".دارند، حمايت كنيم

 هر كه عراق ": از بركناري صدام اظهار مي كرد كه
را به دست بگيرد از نظر استراتژيك كليه منطقه 

مقاله براي  ( ".مديترانه و خاورميانه را در دست دارد
ياسي و استراتژيك در انستيتو تحقيقات پيشرفته س

او همچنين موافق تغيير توازن قدرت به نفع ) 1996
مثلث اسرائيل، اردن و تركيه بوده و براي ايجاد چنين 
تغييري در درجه اول سقوط صدام و سپس از ميا ن 

در . بردن حزب بعث در سوريه را پيشنهاد مي كرد
 اسرائيل مي تواند محيط ":همان مقاله وي مي نويسد

 خود را از نظر استراتژيك با همكاري تركيه و اطراف
اردن و با تضعيف و از ميان بردن سوريه دوباره شكل 

ايجاد يك محور طبيعي بين اين سه كشور . دهد
سوريه را از شبه جزيره عربستان جدا كرده و ايزوله 

 در برخورد با ": او همچنين مي نويسد".مي نمايد
د بايد نقشه كشورهايي كه در حال فروپاشي هستن

خاورميانه را تغيير داده و خطوط جديد را بر اساس 
مرزهاي قبيله اي، عشيره اي و براي مقابله با پديده رو 
به رشد دولت هاي سكوالرـ ناسيوناليست عرب 

 همانطور كه گفته شد تفاوت نظر امريكا و ".كشيد
اروپا درمورد تعيين سرنوشت آينده عراق كامال قابل 

امريكائيان تالش براي سه پاره كردن . مشاهده است
عراق و تقسيم آن به مناطق كرد، سني و شيعه نشين 

منظور كشورهاي مخالف (دارند در حالي كه اروپا 
بر يكپارچگي عراق اصرار ورزيده و ) جنگ است

خواهان تشكيل دولتي فدرال كه كليه اقليت ها را در 
 فرانسه و آلمان در دعواي. بر مي گيرد مي باشد

قطعنامه پيشنهادي آمريكا براي تقسيم بخش اندكي از 
غنائم جنگي ميان كشورهاي مخالف جنگ كه در 
جهت ترغيب آنان به مشاركت صورت گرفت مداوما 
بر سه اصل دادن نقش تعيين كننده به سازمان ملل، 
نوشتن قانون اساسي دموكراتيك و تشكيل دولت 
تر موقت منتخب مردم عراق و خروج هر چه سريع
. نيروهاي نظامي از آن كشور اصرار مي ورزيدند

همانطور كه گفته شد فرق اين دو گروه فكري در 
 سپتامبر 21جمله آقاي شيراك در مصاحبه اي در 

 از ميان بردن صدام ":او گفت.  ديده مي شود2003
كامال صحيح بود اما اين كار بايد بدون جنگ 

  كشورهاي اروپائي كه بعدا".صورت مي گرفت
موافقت خود را با دادن كمك هاي مالي اعالم 
كردند، در عين حال تصريح نمودند كه كمك هاي 
خود را از طريق تشكيل هئيت امنايي تحت نظر 
سازمان ملل و سازمان جهاني پول و نه تحت كنترل 

  .مستقيم آمريكا ارائه مي كنند

دليل ديگري كه آمريكا با عراق وارد جنگ گرديد 
با اسالم در هر شكل آن و صدور ارزش مسئله مقابله 

متاسفانه . بود) از نوع آقاي بوش(هاي فرهنگي غربي
اكثر كساني كه به مسئله اشغال عراق پرداخته اند براي 
اجتناب از لحن طرفدارانه نسبت به عقب ماندگي هاي 
. فرهنگي در منطقه به اين مسئله كمتر پرداخته اند

كا تقريبا با اكثريت جريان نئو محافظه كاران در آمري
مطلق تحت سلطه يهوديان صهيونيست و طرفداران 

اكثريت كساني كه به . جناح راست در اسرائيل است
عنوان استراتژيست، مشاور در امور خاورميانه و 
متخصص مطرح مي گردند، همچون پرل، ولفوويتز، 
ورمسر و غيره ،حداقل در يك انجمن دست راستي 

ريچارد پرل در . ت دارندافراطي صهيونيستي عضوي
 لحظه تعيين ": برنامه پانوراما در بي بي سي گفت

كننده در تاريخ معاصر ما قتل عام يهوديان توسط 
اين كار پاكسازي قومي بود و ما نتوانستيم . هيتلر است

به موقع نسبت به اين تهديد و در هنگامي كه در حال 
نين چ. شكل گيري بود، عكس العمل نشان دهيم

ي ديگر نبايد اتفاق بيافتد و اگر ما توانائي از ميان چيز
بردن رژيم هاي ديكتاتوري را داريم بايد اين كار را 
انجام دهيم چون در غير اين صورت نتيجه فاجعه بار 

 به نظر اين عده اگر كشوري از نظر ".خواهد بود
نظامي توانائي از ميان بردن دشمن را دارد، بستن قرار 

انسان " و " حفظ دموكراسي"يل دارد صلح به دال
رابرت .  نوعي باج دهي و سازش است"دوستي

پوالك درمجله دست راستي وال استريت ژورنال مي 
 به صلح نمي توان اعتماد كرد و صلح در طي ":نويسد

 در همين مجله قبل ". يك پروسه به وجود نمي آيد
 آمريكا بايد قبل از نگراني ": از جنگ آمده بود كه

بازسازي عراق، به پيروزي قاطع و كوبنده در براي 
  ".جنگ دست يابد

 "جنگ پيش گيرانه"نئو محافظه كاران مي خواهند با 
در درجه اول هر نوع تهديدي 
در برابر اسرائيل را ازميان 

آنان مداوما با سخن . ببرند
گفتن در باره خطر ميليتاريزه 
شدن اسالم، ناسيوناليسم عرب 

ني ها  و راديكال شدن فلسطي
 منطقه "امن كردن"خواهان 

براي اسرائيل و در واقع از ميان 
بردن هر نوع تفكر 
دموكراتيك و سكوالر مي 

 1993اين گروه از سال . باشند
وقرارداد اسلو هر چه بيشتر به 

حزب (جناح راست اسرائيل 
نزديك شده و همراه ) ليكود

آن با اين قرارداد صلح 
 كه گفتيم از نظر همانطور. مخالفت جدي مي ورزند
ويليام بنت نئو محافظه كار . اينان صلح سازش است
 سرنوشت آمريكا و اسرائيل ":حرف آخر را زده است

 پس آمريكا براي حفظ منافع اسرائيل و ".يكي است
  .تضمين تسلط آن بر منطقه وارد جنگ نيز مي گردد

نتو محافظه كاران فقط مخالف مسلمانان تندرو و 
آنها اين جنگ را همانطور كه . تندتروريست ها نيس

بوش بارها در سخنراني هاي خود گفته است مقابله 
 با عقب ماندگي مي "تمدن و ارزش هاي غربي"

امانوئل تاد در مصاحبه اي با روزنامه آلماني . دانند
 آمريكا با وجود افسانه تروريسم ": گفت"دي سايت"

به خود حق داده كه علم جنگ هاي صليبي را در 
آمريكائيان . يليپين، يمن و عراق به نمايش بگذاردف

مي خواهند با حفظ شرايط جنگي همه دنيا را در در 
ما تروريسم را با جنگ نمي توانيم از . دست بگيرند

   ".بين ببريم
در درك موضع نئو محافظه كاران همين بس كه 
نظرات برژينسكي دموكرات را در مورد نقش 

ژينسكي در مقاله ژئو بر. آمريكا در دنيا ببينيم
 هيچ كشوري ":استراتژي براي اروپا و آسيا مي نويسد

در دنيا در چهار عامل قدرت بخش يعني قدرت 
 از آمريكا برتر نظامي، اقتصادي، تكنولوژي و فرهنگ

در صورتي كه آمريكا از مسئوليت خود . نيست
صرفنظر كند تنها آلترناتيو جهاني در برابر رهبري 

 او در همان ". مرج جهاني خواهد بودآمريكا، هرج و
 در بي ثباتي امروز در اروپا و ":مقاله مي گويد

آمريكا وظيفه اصلي ما عبارت است از اطمينان يافتن 
از اينكه هيچ كشوري به تنهائي و يا به همراه ديگر 
كشورها نخواهد توانست نقش تعيين كننده آمريكا را 

و در جاي  ا".از ميان برده و يا حتي كاهش دهد
اروپاي بزرگتر نفوذ آمريكا را  ... ":ديگري مي افزايد

گسترش مي دهد  و از ايجاد اروپائي متحد چنان كه 
بتواند آمريكا را در مسائل مهم ژئو پليتيكي بخصوص 
خاورميانه به چالش فراخواند جلوگيري خواهد 

 با اين تصوير مي توان نقش لهستان را در ايجاد ".كرد
مات اتحاديه اروپا در باره عراق و قانون خلل در تصمي

  . اساسي اتحاديه اروپا بهتر دريافت
بنا بر اين هدف ديگر امريكا در اشغال عراق صدور 
اقتصاد سرمايه داري در درجه اول و سپس ارزش 

آمريكا اميدوار . هاي فرهنگي و مذهبي خود مي باشد
است با اشغال عراق، بنياد گرايان اسالمي را تضعيف 

  . كرده و مقاومت فلسطين را پايان بخشد
  

  وضعيت عراق در يك سال گذشته
 8هفته نامه نئو محافظه كار ويكلي استاندارد مورخ 

در نامه )  ماه بعد از آغاز جنگ7يعني  (2003سپتامبر 
 امنيت در عراق، چه براي عراقي ":سردبير مي نويسد

ها و چه نيروهاي موتلفين و ديگر كاركنان سازمان 
. هاي بين المللي در عراق به حداقل رسيده است

كمبود الكتريسته در سراسر كشور به شهرت آمريكا 
صدمه زده و بسياري  ! مسئولبه عنوان قواي اشغالگر 
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از مردم عراق را واداشته است كه به نيات آمريكا 
ترورهاي مكرر و خرابكاري مداوم در . شك كنند

عثي و وسائل خدمات عمومي توسط نيروهاي ب
احتماال تروريست هائي كه از كشورهاي همسايه 
يعني سوريه و ايران وارد عراق مي شوند صلح 

 از همين ".شكننده فعلي را مورد خطر قرار داده است
پاراگراف كوتاه نقل شده از مجله اي نئو محافظه كار 
مي توان وضعيت داخلي عراق را حدس زد حتي اگر 

ختلف در اقصي نقاط همه روزه خبري از انفجارات م
  .بغداد و ديگر شهرهاخبري به گوشمان نرسد

مهم ترين و اصلي ترين مسئله در عراق نبود امنيت 
نيروهاي امريكائي  بخشا هم نمي توانند و هم . است

پليس عراق . نمي خواهند امنيت الزم را ايجاد نمايند
نيز هنوز قدرتي نداشته و در نظر بسياري از مردم 

ماهيت نيروهائي كه . ه آمريكائيان استدست نشاند
. مسبب اين نا امني هستند هنوز كامال مشخص نيست

مسلما بخشي از آنان نيروهاي مقاومت بر عليه 
اشغالگران هستند اما چه كساني در مراسم مذهبي 

كربال بمب گذاري مي كنند و يا هتلي كه بازرگانان 
 عرب و مردم عادي در آن رفت و آمد دارند مورد

حمله قرار مي دهند، كامال مشخص نيست؟ عالوه بر 
نبود نيروهاي امنيتي براي جلوگيري از چنين 
حركاتي، هنوز هيچ كدام از نهادهاي مدني نيز 

بسياري از سربازان . مشخصا شكل نگرفته اند
امريكائي در شهرهاي مختلف مسئوليت قضاوت و 

نداشتن .امور اداري شهرها را نيز به عهده دارند
خصص در امور مدني، ندانستن زبان و نداشتن ت

آشنائي به فرهنگ مردم عراق به كليه مشكالت ديگر 
  .افزوده است

مسئله دوم نبود سرمايه كافي براي ايجاد هرنوع نهاد 
آمريكا تالش كرد بار سرمايه گذاري در . مدني است

در . عراق را با ديگر كشورهاي اروپائي تقسيم نمايد
 در سال گذشته كشورهاي اروپائي به كنفرانس اسپانيا

دليل شرايط غير قابل قبول پيشنهادي از طرف آمريكا 
كمك هاي خود را بسيار محدود و فقط تحت كنترل 

تازه بخشي از اين كمك ها . سازمان ملل ارائه كردند
بخصوص در انگليس به قيمت قطع و يا كاهش پروژه 
هاي توسعه در كشورهاي ديگر بخصوص كشورهاي 

دفتر بين المللي . آمريكاي التين جمع آوري گرديد
توسعه در لندن بر اساس گزارش گاردين براي تامين 

 بيليون پوندي در دو سال آينده برنامه 267بودجه 
هاي كمك انگليس به كشورهائي مثل پرو، بوليوي، 

  .برزيل، بوسني و غيره را محدود و يا قطع مي نمايد

اري از وزارت خانه ها اين همه در حالي است كه بسي
و كارخانه ها به دليل عدم كنترل و جلوگيري سربازان 

يكي از (آمريكائي پس از اشغال غارت شده اند
 "غارت قدرت اقتصادي"مقامات آمريكائي آن را 

اما سرمايه گذاري در عراق بايد انجام ). مي خواند
پس اين هزينه ها از كجا تامين خواهد شد؟ .گيرد

 اين هزينه ها توسط مردم عراق بخش بزرگي از
. پرداخت شده و در آينده نيز پرداخت خواهد شد

تمامي منافع حاصل از فروش نفت در طي ساليان و 
تمامي دارائي هاي دولت سابق عراق در صندوقي در 
اختيار سازمان ملل اما تحت كنترل برنامه بودجه 

همه هزينه هاي . توسعه آمريكا قرار گرفته است
 به شركت هاي طرف قرارداد در عراق ازاين پرداختي

شركت هائي مثل هالي برتون . صندوق انجام مي شود
وبشتل فاكتوري را دراين ليست قرار مي دهند و 
. صندوق بدون اما و اگر پول به آنها پرداخت مي كند

بدين ترتيب به گزارش ايژيا تايمز يك وكيل فعال در 
 دالر و 6000 دالري 495عراق براي تلفن موبايل 

 دالر 33000 هزار دالري 15براي ماشين 
كار به اينجا نيز خاتمه . دريافت مي كند

بانك صادرات و واردات . نمي يابد
آمريكا مي تواند به هركدام از شركت 
هائي كه خواهان آغاز كار در عراق و يا 
خريد شركت هاي عراقي هستند از همين 

 الزم به تذكر است. صندوق وام بپردازد
كه آمريكا در نظر دارد در چهارچوب 
برنامه خصوصي سازي در عراق بخش 
اعظم شركت هاي موجود را به فروش 

بدين ترتيب عراقي ها دو يا سه . برساند
برابر بيشتر از جيب خود به آمريكائيان 
براي آمدن به عراق و گسترش نفوذشان 

مردم عراق به آمريكائيان پول . در منطقه مي پردازند
هند تا شركت هائي را كه قبال به آنان تعلق مي د

حتي نسل . داشت بدون اجازه شان تصاحب كنند
سناي . آينده عراق نيز از هم اكنون به رهن رفته است

 بيليون دالر 10آمريكا چندي پيش تصويب كرد كه 
از كمك هاي اعالم شده از طرف آمريكا به عراق به 

ايي كه ليست شركت ه. عنوان وام محسوب مي گردد
اين همه . در اين غارت سهيم هستند بسيار دراز است

در حالي است كه كمال ال گايالني وزير اقتصاد 
 سپتامبر سال 20منصوب شده از طرف آمريكا در 

يكي از باز ترين "گذشته اعالم كرد كه عراق امروزه 
 بر اساس قوانين مصوبه ".كشورهاي جهان است

 صنعت نفت و شركت هاي خارجي حق دارند به جز
زمين صد در صد بر دارائي هاي خود در عراق تملك 
. داشته  و با سود حاصله هر چه مي خواهند، بكنند

 درصد كاهش داده 5همچنين او تعرفه واردات را به 
و به بانك هاي خارجي اجازه داده كه سيستم بانكي 

  .عراق را در دست بگيرد
نست قانون دولت انتخابي آمريكا در عراق باالخره توا

شيوه . اساسي موقت را مورد تصويب قرار دهد
تشكيل غير دموكراتيك كميته تهيه قانون اساسي از 

بر . همان ابتدا محتوي آن را به زير سئوال برده است
اساس دكترين نئو محافظه كاران اعضاي اين كميته 
نيز بر اساس تعلقات قبيله اي، عشيره اي و مذهبي 

ولين گروه مورد ستم قرار گرفته از ا. انتخاب شده اند

در دوران . در عراق نوين مي توان از زنان نام برد
صدام حداقل قوانين موجود بر روي كاغذ بسياري از 
حقوق زنان را برخالف سنت ها و قوانين مذهبي به 
دادگاه هاي مدني ارجاع داده و حل و فصل مي 

امروزه مجددا قتل هاي ناموسي و ديگر . كردند
در . ات به زنان در دستور كار قرار گرفته استتجاوز

مناطق تحت كنترل شيعيان حتي زنان بي حجاب 
با چنين پيش زمينه اي اينكه . تهديد به مرگ مي شوند

كميته انتخابي چگونه خواهد توانست شرايط الزم و 
دموكراتيك براي تعيين دولت آتي را فراهم كند 

  .بسيار مورد سئوال است
  

   ها در عراقشيعيان و سني
. يكي از نيروهاي مورد بحث در عراق شيعيان هستند

شيعيان عراق در كليه نقاطي كه داراي اكثريت بودند، 
منجمله در بغداد بالفاصله پس از استقرار نيروهاي 

 بنا بر مدل "جنگ"اشغالگر وبه اصطالح پايان رسمي 
ايران عهده دار رتق و فتق امور مردم و برقراي نظم 

مساجد تبديل به ستادهاي فرماندهي و . گرديدند
نيروهاي داوطلب درست مثل انقالب ايران با تشكيل 
كميته ها به بازگرداندن زندگي به مسير عادي آن 

مثال . نام شهرها و محالت تغيير يافت. آغاز كردند
 "شهر صدر" در بغداد بالفاصله "صدام شهر"محله 

ي هاي اما ميان شيعيان نيز گروه بند. نام گرفت
در اينجا اين گروه ها را كه . مختلف وجود دارد

معموال با اين يا آن آيت اهللا  شناسايي مي شوند 
  .،بررسي كنيم

 توسط دولت 1999محمد صادق ال صدر در سال 
وي از شاگردان خميني در نجف . صدام ترور شد

 به قتل 1980پدر او در زندان هاي رژيم در سال . بود
ساله آيت اهللا به نام مقتدا ال صدر  23پسر . رسيده بود

او يكي از تندروترين . در نجف مستقر مي باشد
رهبران شيعيان محسوب شده و خواهان برقراري 
حكومت اسالمي و واليت فقيه از نوع ايراني آن مي 

 آپريل سال 10قتل عبدالمجيد خوئي در . باشد
گذشته به حساب او نوشته شده است اما نيروهاي 

ز ترس عكس العمل مردم وي را تا كنون اشغالگر ا
طرفداران وي در بغداد اولين . دستگير نكرده اند

كميته ها را براي برقراري نظم يا به عبارت ديگر 
غارت حساب شده به نفع اسالم تشكيل 

 با روح و خونمان خود را "طرفداران او با شعار .دادند
م اسال" بدنبال برقراري "براي اسالم قرباني مي كنيم

نيروهاي هوادار وي مسلح و .  هستند"به جاي صدام
سازمان يافته و مخالف با حضور نيروهاي اشغالگر و 

  .خواهان برقراري حكومت اسالمي مي باشند
آيت اهللا سيستاني، يكي از پرطرفدار ترين مراجع 

او در نجف مستقر بوده و خانه . تقليد در عراق است
ي و پاسخگوئي به او نه تنها مقري براي ارائه فتاو

سواالت مذهبي مردم است بلكه ستادي براي 
... رسيدگي به مشكالت آنان در باره برق و آب و 

او به طور سنتي از سياست دوري مي كند و . مي باشد
 روحانيت نبايد به هيچ وجه در ":علنا اظهار كرده كه 
فقط در اين صورت مي توانيم . سياست قاطي شود

 اما اين جدائي دين از ". بمانيمصد در صد منزه باقي
سياست آنگونه كه غربي ها فكر مي كنند به معناي 



 ۱۱۷   1383    فروردين                                   اتحاد كار  
 

   صفحه  

 

٢١

اشتباه دولت آمريكا و غربي ها . دولتي سكوالر نيست
  اغلب در فهم اين واقعيت است كه در كشورهاي

 اسالمي، قوانين اسالم اساس و پايه قوانين قضائي را 
نستان تشكيل داده و در مواردي همچون ايران ، افغا

وغيره چگونگي روابط اجتماعي را نيز تعيين مي 
يعني كال نمي توان اسالم را از قوانين موجود . نمايند

سيستاني همچنان خواهان انتخابات . جدا ساخت
اما در عين حال در برابر حضور . مستقيم مي باشد

نيروهاي آمريكائي سياست صبر كنيم و ببينيم چه مي 
  .كنند را پيشه كرده است

ترين پديده ميان آيت اهللا هاي شيعه بكر تعجب آور 
وي رهبر مجلس اعالي شيعيان عراق . ال حكيم بود
.  سال را در ايران در تبعيد به سر برد20بوده و حدود 

در بدو ورود به عراق از شهره بصره مورد كم لطفي 
نيروهاي انگليسي مستقر در منطقه قرار گرفته و يك 

 پس از ورود به بصره اما. روز را در زندان به سر برد
به جاي تحريك احساسات مردم بر عليه امريكا از 

عراقي آزاد و مستقل براي همه اقليت هاي مذهبي و "
 صحبت كرده و اساس حركت خود را بر "ملي

اما با مرگ او در . ناسيوناليسم عرب قرار داد تا مذهب
ا ثر يك بمب گذاري، آمريكا متحدي را در ميان 

  . دادشيعيان از دست 
اقليت سني در مقابله با نيروهاي آمريكائي از همان 
ابتداي اشغال عراق نام هائي چون مثلث سني ها و 

اما ببينيم . فولوجا را در صدر اخبار عراق قرار دادند
در فولوجا چه رخ داد؟ شهر فلوجا براي سني ها مثل 

اكثر رهبران مذهبي سني ها . نجف است براي شيعيان
 آپريل سال 18در . دگي مي كننددر اين شهر زن

گذشته مردم اين شهر براي اعتراض به اشغال يك 
مدرسه توسط ارتش آمريكا و استفاده از آن به عنوان 

سربازان به اين . مقر فرماندهي دست به تظاهرات زدند
عنوان كه از طرف جمعيت به سوي آنان تيراندازي 

 18شده است به روي تظاهر كنندگان آتش گشوده و 
از اين حادثه .  نفر را زخمي كردند66نفر را كشته و 

به بعد سربازان آمريكائي در اين شهر امنيتي ندارند و 
  . منطقه تبديل به قلب مقاومت بر عليه آنان شده است

آمريكا نمي خواهد در دراز مدت در منطقه حضور 
ولي در حال حاضر خروج . مستقيم داشته باشد

 منجر به جنگ داخلي شده نيروهاي اشغالگر احتماال
به قول . و منافع آمريكا مورد خطر قرار خواهد گرفت

آرونداتي روي، سرنوشت نئو محافظه كاران در 
حوادث آتي خاورميانه ، بخصوص عراق و فلسطين، 

  .تعيين خواهد شد
  

  :پا نويس
  .تمامي تاكيدها از نويسنده است

ا فقط به علت تعداد زياد مقاالت مورد استفاده در اينج
  .ليست كلي منابع را ارائه مي كنم
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   براي عراق،بد"

  "خوب براي جهان
 
مصاحبه روز نامه آلماني زبان تاتس با نوام        

  ٢٠٠٤ مارس ٢٠شنبه  / چامسکي

  مصاحبه گر اريک چاوويستر

  ناهيد جعفرپور: مترجم

  
 ماه از اشغال عراق ١٢آقاي چامسکي ، تقريبا :تاتس

توسط آمريکا مي گذرد، چرا قدرت هـاي حـاکم بـر      
 متحـده آمريکـا هنـوز      جهان و نماينـده آنـان ايالـت       

نتوانسته انـد ايـن کشـور را تحـت کنتـرل خـود در         
  آورند؟ 
در واقع بـه گـل نشسـتن کشـتي اشـغال            : چامسکي

مـن خـودم فکـر مـي        . عراق بسيار غير منتظره بود    
کردم نهايتا اين جنگ با توجه به مثال هـاي نظـامي            

  .تاريخي سه روز بيشتر طول نخواهد کشيد
  

  به همين ساده گي؟: تاتس
در ابتدا اشغال عراق باعث گرديد تـا ايـن    : چامسکي

کشورازحلقه فشارهاي مخرب و نابود کننده بيرون       
سپس مردم عراق از دست صدام جاني راحـت         . آيد

بـه  . چيزي که به نفع تمامي مردم عراق بـود        . شدند
نظر من اگر مردم خودشـان ايـن وظـايف را انجـام          

گاه اسـير  مي دادند و صدام را بيرون ميکردند، هيچ       
اما اين يه مسـئله ي جـدا        . اين همه فشار نمي شدند    

  . گانه است
  

براي چه همه چيز آنطوري پـيش نرفـت کـه           : تاتس
  بايد برود؟
من مطمئنم که شبکه برق عراق را همـين         : چامسکي

انستيتوي مهندسي خودمـان در آمريکـا در عـرض          
يک هفته مـي توانسـت تعميـر نمايـد و يـا همچنـين               

را ميشد به همين سرعت دوباره به    سيستم پزشکي   
در واقع مجموعه اي از بي توجهي ها و . راه انداخت

ناکــارائي هــا و خــودبيني هــاي ارتــش اشــغال گــر 
آمريکا به اين نابساماني ها دامـن زده و بـه ناکجـا             

اين مسئله براي عراق تاسف بـار و بـد          . آباد کشاند 
بود اما براي ساير نقـاط جهـان بسـيار آموزنـده و            

  . وب بودخ
  

آيا دولت آمريکا است که تـالش مـي کنـد از            : تاتس
اجــراي آکســيون هــاي بعــدي در عــراق جلــوگيري 

  نمايد؟
اگر اشغال عراق همچون سـاير عمليـات        : چامسکي  

نظامي قبلي که در مراحلي بسيار پيچيده و شـرايط          
ســخت تــري هــم قــرار داشــتند، بــه آســاني انجــام 

ريکا به احتمال پذيرفته بود، در آن صورت ارتش آم
قوي تا کنون در عراق بطور کامل مستقر گشته بود   
اما در حال حاضر اين امـر بسـيار مشـکل بـوده و              
آنها براي نگه داري اوضاع حتي بصورتي که هست 

  . هم عاجز مي باشند

  
" جنگ پيشـگيرانه  "پس در اين صورت نظريه      : تاتس

  خاصيت خود را از دست داده است؟
شي از جستجوي سالح هاي     فشارهاي نا : چامسکي

کشتار جمعي ، باعث تغيير در نظريه خشـونت بـار           
در نظريه قديمي، يعني آنطـوري کـه        . آمريکا گرديد 

استراتژي امنيت ملي آمريکا فرموله مي کنـد، گفتـه          
شـده اســت کــه آمريکــا حـق خواهــد داشــت بــراي   
جلوگيري از خطر هاي احتمالي،  خشونت نظامي را         

اي احتمـالي  از ديـد آمريکـا ،        اين خطر ه  . پيشه کند 
در اختيار داشتن سالح هاي کشتار جمعي از سوي         
کساني است که امنيت اياالت متحده آمريکا را تهديد 

  . مي کنند
  

  يعني ديگر اين نظريه سنديت ندارد؟: تاتس
اگر شما به صحبت هاي پاول و کوندولزا : چامسکي

ــان ميشــود کــه اســتفاده از    ــد، بي ريــس توجــه کني
نت نظــامي تنهــا در مقابــل کشــورهائي بکــار خشــو

گرفته مي شود که قصـد داشـته باشـند و يـا بهتـر               
بگوئيم توانائي اين را داشته باشند کـه سـالح هـاي           
کشتار جمعي توليد نمايند و اين مسلم است که هـر           
کشوري اين توانائي را خواهد داشـت و قصـد هـم             

بنـا بـر ايـن      . هميشه مي تواند وجـود داشـته باشـد        
ريه بسيار خطرناک جديـد چنـين فرمولـه گشـته           نظ

ما اعالم مي نمائيم که ما اين حـق را خـواهيم     : است
داشت به هر کسي و در هر زماني بدون هـر گونـه             

  . دليلي حمله نظامي نمائيم 
  

آيا چنين قرار هائي ميتواند جنبه هاي مثبـت          : تاتس
  هم با خود داشته باشد؟

شـغال اروپـاي    چنانکـه در ا   . مسـلما بلـه   : چامسکي  
شرقي توسط روسيه جنبه هـاي مثبـت هـم وجـود            

 اغلب  ١٩٤٠به بلغارستان نگاه کنيد در سال       . داشت
دهقانان اين کشور از وسائل بسيار ابتدائي زراعـي         

استفاده مي نمودنـد در حاليکـه       ) گاو آهن و خيش   ( 
ــال  ــنعت  ١٩٩٠در سـ ــاحب صـ ــور صـ ــن کشـ  ايـ

ت اشـغال   اين خود از جنبه هاي مثب     . الکترونيک بود 
حتي جاني ترين قاتل . اين کشور توسط روسيه بود

هاي دنيا هم مي توانند کـار هـائي انجـام دهنـد کـه               
بسياري از حمله هاي . جنبه هاي مثبت داشته باشند

  .نظامي هم ميتوانند جنبه هاي مثبت  داشته باشند
  

  حتي در عراق؟: تاتس
اشغال اين کشور جـوري برنامـه ريـزي         : چامسکي
. جلـوي جنبـه هـاي مثبـت را گرفتـه اسـت            شده که   

برنامه هاي اقتصادي پاول برمر طوري طرح ريزي        
آنها . شده  که از استقالل اين کشور جلو گيري کند         

خواستار اين هستند که اقتصاد عـراق بطـور کامـل           
ايـن بـه آن     . در خدمت شرکت هاي خـارجي باشـد       

مفهوم اسـت کـه برنامـه اقتصـادي ايـن کشـور در            
اگـر قـوانين    . ق طرح ريزي خواهد شـد     خارج از عرا  

 ســال پــيش مــورد ٢٠٠اينچنينــي از جانــب آمريکــا 
قبول قرار گرفته بود ، امـروز مـن ديگـر در چنـين               
دانشگاه زيبائي با شما مصـاحبه نمـي کـردم بلکـه            
جاي ديگري مثال  در کنار دريا بعنوان مـاهيگير بـا            

  . من مصاحبه مي کرديد
  

هد حق حاکميـت را     آخر يوني آمريکا مي خوا    :تاتس
  بخود مردم عراق محول سازد؟

دولت اياالت متحده آمريکا به هـيچ وجـه         : چامسکي
قصــد دادن حــق حاکميــت عــراق را بــه مــردم ايــن 
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کشور ندارد بلکه پيمـاني بسـته شـده کـه طبـق آن              
آمريکــا در ايــن کشــور حضــور نظــامي اش حفــظ 
خواهدشد و پادگان خواهد داشت به اين مفهو م که          

ريکــا ايــن حــق را خواهــد داشــت در ايــن لشــکر آم
کشور براي هميشه مستقر گشته و پادگانهـايش را         

هـم اکنـون هـم بزرگتـرين سـفارت          . برقرار سـازد  
آمريکا در جهان در عراق در حال ساخته شدن مي          

براي چه ؟ براي چه ما در اين کشور احتياج          . باشد  
به بزرگترين سـفارت خانـه دنيـا خـواهيم داشـت؟            

آيا براي اينکه مـا     .  کارمند ٣٠٠٠ه اي با    سفارت خان 
مي خواهيم حق حاکميـت را بـه مـردم ايـن کشـور              

  بدهيم؟
   

بوش ادعـا مـي نمايـد کـه وي بـا ايـن جنـگ         : تاتس
دمکراسي را در اين کشور و در کل خاورميانـه بـه            

  ارمغان آورده است؟
ــه   : چامســکي ــب جامع ــد از جان ــي باي ــا م ــن ادع اي

ار گيـرد زيـرا کـه       روشنفکران مورد نقد شـديد قـر      
. آمريکا دقيقا سد راه دمکراسي در عراق مي باشـد         

همچنين نبايد فراموش نمود کـه چگونـه آمريکـا در       
سال گذشته متحـدينش را در اروپـا  تقسـيم بنـدي             

به کشور هـائي گفتـه مـي        " اروپاي قديم : "کرده بود 
شد که دولت هايش در تصميم گيري در باره جنگ          

مردم اين کشور ها نظـر      به نظرات بخش بزرگي از      
به کشور هائي گفته مي شد      " اروپاي جديد . " داشت

که دولت هايش به نظرات مردمش توجـه نداشـته و     
من . دستورات را از گراوفورت و تکزاس مي گرفت       

تا کنون يک چنين مثالي را براي نشـان دادن نفـرت            
  . و زير پا گذاشتن دمکراسي نديده ام

  
  قرار گرفت؟مورد قبول " نه"اين: تاتس

به ترکيه توجه کنيد در اين کشور دولـت         : چامسکي
 درصد مردم در مـورد      ٩٥با کمال تعجب به نظرات      

پـاول  .  جنگ توجه نمود و موضـع مـردم را گرفـت      
کولين دولت ترکيـه را مـورد اسـتيهزا قـرار داده و             
تحت فشار قـرار داد کـه کمـک هـاي مـالي بـه ايـن              

براي چه؟ آيـا    .... .......کشوررا برگشت خواهد داد و    
ترکيـه بايـد حـرف مـردمش را گـوش ميکـرد و يــا       
حرف آمريکا را؟ آيا مـورد اول دمکراسـي نبـود و            
آيــا ترکيــه اگــر منــافع آمريکــا را دنبــال مــي کــرد  
دمکرات ميشد ؟ حتي مشاور وزير دفاع پاول ولـف          
ويتس از اين هم جلـو تـر رفتـه و ارتـش ترکيـه را                

مجبـور نکـرده کـه    محکوم نمود که چرا دولـتش را    
 ٩٥کاري را بکنـد کـه مـا از آنهـا مـي خـواهيم نـه                  

آيا اين دمکراسي اسـت؟ ايـن       . درصد مر دم ترکيه     
  .منطق درست مثل همين ادعاي بوش است

  
. خاور ميانه احتياج مبرمي به دمکراسي دارد      : تاتس

  درست است؟
ــه اغلــب متحــدين آمريکــا  : چامســکي در ايــن منطق

تــاتور هــاي خونخــوار و ديک. ديکتــاتور هــا هســتند
البته يک  . جاني از جانب آمريکا پشتيباني مي گردند      

رهبر سياسي در اين منطقه وجود دارد کـه در يـک            
انتخابات در يک جـو تقريبـا آزاد و دمکـرات تحـت             

چـه کسـي؟     . نظر نهاد هاي بين المللي انتخاب شده        
حال چه نظري آمريکا در مقابل ياسر       . ياسر عرفات 

او .  او از نظر آمريکا بايـد مـي رفـت          عرفات داشت؟ 
او طرفدار دمکراسـي    . مي بايست خلع مقام مي شد     

بله ما بايد کساني را     . است و بايد کنار زده مي شد        
که از طرف مردم انتخاب ميشوند را کنـار بـزنيم و            

کسي را بجايش بنشانيم که حرف ما را مـي زنـد و             
  . يمکاري را مي کند که ما مي خواهيم و ما مي گوئ

آيا ولف ويتس و محافظه کاران نوين بـه آن          :اتست
  چيزي که ميگويند اعتقاد دارند؟

آنهــا اعتقــاد دارنــد کــه دمکراســي يــک  : چامســکي
ــه      ــت ک ــور اس ــاک و منف ــن و خطرن ــتم خش سيس

  .ميبايست نابود گردد
  

حمله هـاي نظـامي آمريکـا همچنـين دردوره        : تاتس
دمکرات هايي که بجاي محافظه کاران نوين ، ليبرال         

هاسياســت آمريکــا را تعيــين مــي کردنــد ، وجــود  
حتــي جنــگ کــوزوو از ســوي بســياري از . داشــت

  چرا؟. روشنفکران چپ تائيد گرديد
طبــق نظــر رســمي روشــنفکران احــزاب : چامســکي

اروپائي ، بمباران منطقه صـرب هـا انجـام پـذيرفت            
براي اينکه به بدينوسـيله بتواننـد بـه تصـويه هـاي             

جنگ کوزوو از ايـن     . خاتمه دهند وحشتناک انساني   
در ادبيـات و  . نگاه اين ديد کامال بشر دوستانه بـود     

تاريخ مدون کنوني در ايـن بـاره دو نظريـه وجـود             
يک نظر  کليه مدارک ناتو و دپارتمان آمريکـا          . دارد

 OSZEو گزارش تجسس هاي پارلمان بريتانيـا و         
را قبول دارد و نظري ديگـر اعتقـاد دارد کـه اتفاقـا              
دليل تمامي اين جنايت هـا و تصـويه هـاي انسـاني             
. نتــايج مســتقيم بمبــاران هــا در ايــن منطقــه بودنــد

مادلينــه آلبريــت، ژنــرال وســلي کــالرک و ديگــران 
يکماه قبل از بمباران ها با هم به بحث و تبادل نظـر             

ما اگر بمب باران کنيم اين عکس       :" پرداخته بودندکه 
ل آن هم اين فجايع العمل ها حتما خواهد شد و بدنبا

اتفاق خواهد افتاد و ما نمي توانيم بر ضد آن کاري           
کنيم بجز اينکه بيشتر و بيشتر بمب بـه روي مـردم     

  . و درست همين هم شد". بريزيم 
  

در نوامبر احتمال دارد که يک رئيس جمهـور      : تاتس
چه ميشود اگـر جـان کـري        . دمکرات انتخاب شود    

  ه حکومت برسد؟بجاي دبليو بوش در کاخ سفيد ب
اما . تغييرات جزئي صورت خواهد گرفت    : چامسکي

. اين طيف سياسي تا منتهـاي درجـه محـدود اسـت           
آنچه به عمليات خشونت بار براي سـلطه گـري در           
جهان ربط پيدا مي کند، مطابقـت خواهـد داشـت بـا             
آنچه که دولت بوش اجرا و اعالم نموده است و آن           

 کـه اينـان در    هم از اين جهت  که هـر کسـي بفهمـد           
اما اين سياست به خيلـي      . عملکردشان جدي هستند  

 در يـک مقالـه در نشـريه    . عقب ها بـر مـي گـردد   
Foreign Affairs    آمده که مادالينـه آلبريـت ايـن 

مسئله را بسيار واضح بيان نموده اسـت کـه او بـه             
نحوه ي اجراي استراتژي دولت بوش انتقاد دارد نه 

نبايـد بـه    :" مـي گويـد   محتواي اين اسـتراتژي آن و       
انسانها گفت که هر زمان الزم بود ما به شما حملـه            

مي بايسـت ايـن     . اين ديپلماسي نيست  . خواهيم کرد 
بله در ميان   ". کار بسيار بي سر و صدا انجام پذيرد       

رهبران سياست خارجي آمريکـا بـه نـوع و طريقـه            
اجراي سياست دولت بوش انتقاد است نه محتـواي         

  . آن
  

ال پيش در آمريکـا اعتراضـات خيابـاني         يکس: تاتس
امـا ديگـر ادامـه      . بر عليه جنگ عراق انجام پـذيرفت      

  نداشت؟
ديگر نميشود بر عليـه شـروع  جنـگ در           : چامسکي

زيرا کـه ايـن جنـگ بـه وقـوع           . عراق اعتراض نمود  
اما جنبش ضد جنگ وجـود دارد و بسـيار          . پيوست

  .زنده و فعال است

  
   دارد؟در برنامه شما چه قرار: تاتس

از خواست اينکه مردم عراق بجـاي پـاول     . همه چيز 
برمر و پاول ولف ويتس کنترل عـراق را در دسـت            
داشته باشند تا باز سـازي يـک فرهنـگ دمکراتيـک            

  .کارآمد در اياالت متحده آمريکا

 

 
 

تسويه حساب با بسياري 
 از افراد ناشناخته

 
 
 

 ناهيد جعفرپور: مترجم 
  

 روزنامه آلماني زبان     آندرياس سوماچ خبرنگار  
  روز جهــاني ۲۰۰۴ مــارس ۲۰تــاتس در تــاريخ 

مخالفت با اشغال عراق ، مصاحبه اي با کـريم ال           
ــاره    ــداد ، در ب ــي در بغ ــار عراق ــواري خبرنگ ج
وضعيت آينـده عـراق نمـوده اسـت کـه در ايـن           
مصاحبه ال جواري به نکات جالبي اشاره نمـوده        

 :  است
                                     

چه زماني دولت موقت عراق اوضاع را در : تاتس

 دست مي گيرد؟
 رئـيس دسـتگاه     ۲۰۰۳در نـوامبر    : کريم ال جواري    

بريتانيـائي در   / اداري نيروهاي اشغالگر آمريکـائي      
 نفره دولت منتخـب  ۲۵عراق ، پاول برمر با شوراي     

از واشنگتن در بغداد به توافق رسيدند که آمريکا و          
 حــداقل ۲۰۰۴ يــوني ۳۰کبيــر در تــاريخ بريتانيــاي 

بخشي از قـدرت شـان را در اختيـار دولـت موقـت              
در اوائل اين هفته امـا پـاول برمـر         . عراق قرار دهند  

در مذاکره اي با وزير دفاع آمريکا دونالد رومزفلـد          
و اعضاي دولت هردو نيروي اشغالگر، اعالم نمـود         

زيـرا  . که امکان دارد تاريخ واگذاري به تعويق افتـد        
که در باره پروسه انتخاب دولت موقت و  چگونگي          

 عضو فعلـي شـوراي      ۲۵ترکيب دولت موقت مابين     
آنچه که قطعي   . دولت اختالفات شديدي وجود دارد    

است  انتخاب ايـن دولـت موقـت نبايـد توسـط يـک               
ــات آزاد  ــراق ( انتخاب ــردم ع ــومي آزاد م )  آراي عم

                                     .                           انجام پذيرد
 
دولت موقت از چه قابليت هائي مي بايـد         : تاتس 

   برخوردار باشد؟

حکومت بوش در نظر دارد که  : کريم ال جواري    
بنظر مي رسد را در " مستقل"دولتي را که در ظاهر 

يله بتواند به موقع و عراق برقرار سازد  تابدينوس
در پروسه داغ تبليغات براي انتخاب رياست 
جمهوري درآمريکا ، پيروزي اش  را به کساني که 

سخت  به باد انتقاد " سياست عراق"وي را بخاطر 
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( در واقع هم اين دولت موقت .  گرفته اند ثابت نمايد
) گذشته از اين که نتيجه قانوني آراء عمومي نيست

زيرا که در آينده . ستقل نخواهد بودبه هيچ وجه م
به لحاظ ( بخشي از نيروي نظامي ارتش اشغالگر 

همچنين قابليت . در عراق  باقي خواهد ماند) تعداد
هاي دولت موقت در رابطه با سياست خارجي و 

دولت . سياست اقتصادي محدود باقي خواهد ماند
بوش عالقمند است که ميان دولت موقت عراق با 

به لحاظ (در باره امکان استقرار نامحدود واشنگتن 
سربازان آمريکائي در عراق و استفاده ) زماني

 پايگاه نظامي عراق ۶نيروي نظامي ارتش آمريکا از 
به همين خاطرمي بايد دولت . ، پيماني بسته شود

موقت احکام اجرائي را که تا کنون توسط آن پاول 
برمربر کشور عراق حکومت نموده است را در 

از جمله اين . قانون اساسي آينده عراق وارد سازد
 شرکت بزرگ عراقي ۲۰۰خصوصي سازي : احکام

 است که اين خود زير پا ۲۰۰۳در  سپتامبر 
گذاشتن وظايف و حقوق تنظيم شده در پيمان ژنو 
از جانب اشغالگران و زير پا گذاشتن حقوق ملت 

 .  عراق مي باشد
 

زاد همگاني در در چه تاريخي انتخابات آ: تاتس 

  عراق انجام خواهد پذيرفت؟                                                                                           

در قانون اساسي موقتي که در : کريم ال جواري
 از سوي اعضاي شوراي دولت ۲۰۰۴اوائل مارس 

 عراق امضا گشته است ، تاريخ انتخابات  آخر سال
اينکه .  اعالم گشته است۲۰۰۵ و اوائل سال ۲۰۰۴

آيا به اين قرار عمل خواهد شد هنوز همه چيز کامال 
باز است زيرا که تخمين هاي الزم در باره اين 
مسئله که چه شرايط سياسي، امنيتي و تکنيکي قبل 
از انتخابات آزاد بايد انجام پذيرد ، هنوز مشخص 

ي   کميسيون يکبار اواسط فوريه از سو. نيست
اعالم انتخابات آزاد ايجاد شده توسط رئيس 
سازمان ملل متحد کوفي عنان اين نتيجه گيري 

انتخابات در عراق به يک پروسه : اعالم گشت که 
 ماهه محتاج است به ۸تدارکاتي اساسي حداقل 

همين منظور در بهترين حالت اين انتخابات مي 
جالب ".  انجام پذيرد۲۰۰۴تواند در سپتامبر 

اينجاست که اين تدارکات عجالتا تا به امروز شروع 
  .                                                                                               نشده است

 
چه زماني عراق يک قانون اساسي نهائي : تاتس

  خواهد   داشت؟

طبق قرار قانون اساسي موقت : کريم ال جواري
ضا شده در اوائل مارس ، قانون اساسي نهائي ام

حداکثر اوائل ( عراق در ابتدا بعد از انتخابات آزاد 
پيش نويس خواهد شد و سپس در يک ) ٢٠٠٥سال 

در . رفراندوم به راي مردم عراق قرار خواهد گرفت
قانون اساسي نهائي يک سري سئواالت مهم هستند 

دولت ، که در قانون اساسي موقت  کنوني شوراي 
ناقص، نامفهوم و ناپخته هستند که مي بايد به آنها 

  رسيدگي شود 
 

در آينده دولت عراق چه شکلي خواهد : تاتس

  داشت؟

در قوانين موقت کنوني بر ايجاد : کريم ال جواري 
قاعده کلي فدراليسم  تاکيد گشته است اما بعد ها 

مي بايد در باره مرزهاي دقيق اين طرح بحث و 
ي گردد زيرا در اين حکم کلي موقعيت تصميم گير

بسياري مناطق کرد نشين و عرب نشين مثل شهر 
کردها . نفت خيز کرکوک ، نامعلوم مانده است

اجازه خواهند داشت مناطق کنوني خود را يعني 
سه منطقه شمال عراق را که در زمان صدام حسين 
موفق به گرفتن خود مختاري اين مناطق گشتند را 

خود همچنان اداره " عراق متحددر چارچوب "
در مجادالت بر روي قانون اساسي موقت ، . نمايند

شيعه هاي عراق که در اکثريت قرار دارند روي يک 
بند که اقليت کرد عراق را به طور واقعي از حقوقي 
برخوردار مي نمايد که در آينده توسط آن حقوق ، 
 آنان  قادر خواهند بود  قانون اساسي نهائي را که

تائيد ) شيعه ها (از جانب رفراندوم اکثريت مردم 
مي گردد را وتو نمايند، سخت حساسيت نشان 

در يک همه پرسي که اخيرا در عراق انجام . دادند
پذيرفته است سه چهارم عراقي ها خواستار يک 

  . عراق متحد با حکومت مرکزي بوده اند
 

چه زماني نيروهاي خارجي عراق را ترک : تاتس 

  ايند؟مي نم

در حال حاضر در عراق در حدود       : کريم ال جواري  
از ايـن   .  سرباز خارجي مستقر مي باشـند      ۱۵۰۰۰۰

 هزار نفر سـربازان از آمريکـا هسـتند و           ۱۳۰تعداد  
 هزار سربازديگر از بريتانياي کبير، اسپانيا، ۲۰بقيه 

ــين ،     ــتان، چچ ــتان، لهس ــا، بلغارس ــتراليا، ايتالي اس
آواخر سـال قبـل     . اشندمجارستان و اوکرائين مي ب    

 ماهه اول سـال     ۶پنتاگون اعالم نمود که در فاصله       
 هـزار نفـر تقليـل       ۹۰ نيروي نظامي آمريکا تا      ۲۰۰۴

همزمان دولت بوش به دولت هاي ديگر       . يافته است 
فشــار آورد کــه سربازهايشــان را از عــراق خــارج 
نموده و تالش نمود با ناتو قراري را ببند که توسط      

اين کـه چـه     . را بعهده بگيرد  " ت عراق   مسئولي" آن    
زماني  نيروهـاي خـارجي عـراق را تـرک خواهنـد             
نمود ، در مرحله اول بستگي به اتفاقات و پيشـرفت           
هاي بعدي و از همه مهمتر  اوضاع امنيتي عراق در           

اينکه آيـا ضـربات تروريسـتي       .آينده خواهد داشت    
چون مادريد در کشور هاي ديگر هم اتفـاق خواهـد         

  اد يا نه ؟افت
 در واشــنگتن هــم نظريــات و حدســياتي از ســوي  
سياستمداران و متخصصين بيان شده است بر اين        
منوال که نيروهاي نظامي خارجي  حضور خـود را          

.   سال آينده حفظ خواهند نمود     ۵در عراق اجالتا در     
اگر  اوضاع امنيتـي عـراق در فاصـله امسـال بهتـر              

ايش ديـده  شود چيزي که در حال حاضر نشـانه هـ      
نمي شود،  در اين صورت مي توان تصور نمود که       
بخش بزرگي از لشگر خارجي ،  عـراق را تـا آخـر              

 يا حد اکثر بعد از خاتمـه انتخابـات آزاد          ۲۰۰۴سال  
ــد ــرک نماين ــداد از ســربازان   . ت ــه  تع ــه و چ چگون

آمريکائي بطور دائمي در عراق مستقر خواهند شـد         
امکانـات بعـدي    و يا نيروي نظـامي آمريکـا از چـه           

استفاده خواهد نمود بستگي خواهد داشت به جـزء         
جزء مفاد پيماني که دولت موقت عراق با واشـنگتن          
بر روي استقرار نيروهاي آمريکـائي در عـراق کـه           

البته  احتمـال   . بحث آن در باال گرديد، خواهند بست      
ايــن ســناريو هــم وجــود دارد کــه شــوراي امنيــت  

 به يک لشکر بين المللي      سازمان ملل متحد،اختيار را   

در عراق بدهـد کـه لشـکر اشـغال گـر کنـوني و يـا              
بخشي از آن در قيوميت سازمان ملـل متحـد بـراي     
يــک زمــان مشــخص کــه از ســوي شــوراي امنيــت 
  .سازمان ملل متحد مقرر خواهد شد در عراق بمانند

 
چه کساني در پشت مقاومت و مبارزه بـر   : تاتس

  ند؟ضد اشغال گران قرار گرفته ا

مخالفين نامرئي که خـوب مسـلح    : کريم ال جواري
هستند به تمامي انواع سالح هاي جنگي و قـاطعيتي          
مرگبارو توانسته اند در مقابل لشکر آمريکا بعنوان        
نيروئي با جزئيـات مشـخص تـر و کلـه شـق تـر و                
يکدنده تر از آنچيزي که واشنگتن از قديم در ذهـن           

يـات اغلـب در     ايـن عمل  . خود داشـته، قـد علـم کننـد        
مناطقي که بنام مثلـث سـني معروفنـد در شـمال و             

در منطقه کرد نشين شمال . غرب بغداد رخ مي دهند
و منطقه شـيعه نشـين جنـوب ، نيروهـاي خـارجي              
چون گذشـته ميتواننـد بـدون مزاحمـت در حرکـت            

اسلحه هائي که بکار ميروند اغلب مـايوزر و     . باشند
ن ارتـش در    آرپي چي هفت مي باشند کـه وابسـتگا        

در . روز هاي آخر جنگ با خود به خانـه بـرده انـد            
پشت اين عمليات احتمـاال مخلـوطي از هواخواهـان          
صدام ، اسالميست ها، ناسيوناليست هـاي عـرب و          
اقوام متفاوت که در اثر اشغال عراق رسـوم سـنتي          
خود را مورد مخاطره ميبينند و اغلب خرده حساب         

.  قرار گرفتـه انـد  هاي شخصي با اشغالگران دارند ،    
رمز موفقيت برخي از عمليات هائي که ماهرانه طرح 
ريزي گشته اند به احتمـال قـوي در انحـالل بـدون             
کنترل ارتش منظم عـراق توسـط آمريکائهـا، نهفتـه           

سرباز هاي حرفه اي بيکار شده هم ميتوانند        . است  
طبق يـک همـه   . قابليتي خطرناک از خود نشان دهند     

ام پذيرفتـه شـده اسـت ، در         پرسي کـه جديـدا انجـ      
 در صــد مــردم عــراق حملــه بــه ارتــش  ۱۷حــدود 

البته به احتمـال قـوي   . اشغالگران را ترجيح داده اند 
آمار طرفداران حمله بـه ارتـش آمريکـا بايـد خيلـي        

در مقابل هيچکس از حملـه بـه مرکـز          . بيشتر باشد 
سازمان ملـل متحـد، صـليب سـرخ، مراکـز زيـارت             

راکز احزاب کرد و مرکز پليس شيعه ها در کربال ، م
اغلب عراقي ها در ايـن      .عراق پشتيباني ننموده است   

رابطه ، اعتقاد دارند که مبارزان احتمالي خارجي از         
.           زمان شروع جنگ بـه ايـن کشـور وارد گشـته انـد             

                           

چه زماني سازمان ملل متحد به خانه اش        : تاتس 

                                 بر مي گردد؟   

تاکنون  حداقل بخش بزرگي از :   کريم ال جواري
اعضاي شوراي امنيت همانند رئيس سازمان ملل 

برگشت غير نظامي ( متحد کوفي عنان ، برگشت 
پرسنل سازمان ملل متحد را به سه اصل مهم ) ها

 بهبود وضعيت امنيتي  عراق -۱: وابسته نموده اند
ي اساسي مسئوليت ها به سازمان ملل  واگذار-۲

 دعوت براي روي کار آمدن دولت موقت -۳متحد 
اگر اين سه اصل اجرا گردد آنزمان . آينده عراق

در کنار وظايف ( مسئوليت فعلي سازمان ملل متحد 
تا حدي انجام پذيرفته است و در ) بشر دوستانه 

اين صورت تا يولي امسال پشتيباني از مردم عراق 
  . تدارک يک انتخابات آزاد شروع خواهد گرديدبراي
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 اطالعيه مشترک شش حزب و سازمان سياسى

پيرامون تظاهرات مردم درشهرهاي كردستان 
 ايران

چند شهر كردستان، در روزهاي اخير شاهد اجتماعات مردمي و سپس درگيري ماموران حكومتي با اهالي اين 
 شوراي برپايه گزارشات رسيده، درپي اعالم تصويب قانون اساسي موقت عراق از طرف. شهرها بوده اند

موقت حكومتي اين كشور كه در آن حقوق مردم كردستان عراق در چارچوب كشور عراق به رسميت 
شناخته شد، هم ميهنان كرد ما بمنظور نشان دادن استقبال و شادي خود از اين واقعه، دست به تجمع هايي 

ين تجمع ها اما در همه اين ا. درسنندج، بانه، سقز، مريوان و پيرانشهر زدند و از اين تصميم حمايت كردند
شهرها و در ابعادي متفاوت با دخالت و واكنش نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي مواجه شد و در 

  .نتيجه موجب حمله ماموران حكومت به اهالي گرديد
در اثر اين تنش ها تاكنون دهها نفر از اهالي كردستان مجروح شده اند و گفته مي شود كه يكي از 

صدها نفر از جوانان سنندج، مريوان، سقز، بانه، مهاباد، . ظاهركنندگان زخمي در بيمارستان جان سپرده استت
بوكان و پيرانشهر توسط ماموران بازداشت شده اند و به ده ها ساختمان دولتي و نظامي در اين شهرها خسارت 

امي اعالم ناشده برقرارگرديده و مطابق آخرين گزارشات دراين شهرها حالت حكومت نظ. وارد آمده است
 .نيروهاي رژيم درخيابان ها و ميادين اين شهرها مستقر هستند

ما امضاكنندگان اين اطالعيه، با حمايت از حق طبيعي مردم كردستان ايران در همبستگي با مردم كردستان 
ار آزادي بي قيد و عراق، دخالت هاي تحريك آميز ماموران جمهوري اسالمي را محكوم مي كنيم و خواست

حكومت جمهوري اسالمي كه تاكنون . شرط و فوري همه بازداشت شدگان تظاهرات اخير كردستان هستيم
با سركوب گسترده و پيوسته مردم كردستان و انكار خشن خواست هاي ملي آنها، بيهوده و ناكام، خواسته 

 خواهد بداند كه مطالبات ملي مردم است آرامش گورستاني در اين منطقه از ميهنمان برقرار كند، نمي
كردستان و پشتوانه مبارزاتي اين مطالبات چنان در اين مردم ريشه دار است كه هر خبري و واقعه اي در پيوند 

سركوبگران حاضر نيستند . با اين خواست ها، در هر كجا كه باشد، عكس العمل آنان را بدنبال خواهد آورد
 .ا باز كنند، اما آماده سركوب معلول ها هستندچشم بر علت ه

ما همواره گفته ايم و باز تكرار مي كنيم كه حل مساله ملي در كردستان و درسراسر ايران، تنها از طريق 
مردم كردستان . سياسي و فقط با پذيرش حقوق دموكراتيك كردها و ديگر خلق هاي ساكن ايران ميسر است

اي عراق و تركيه ابراز همبستگي كنند ولي بيشتر از آن از اين حق برخوردارند كه ايران حق دارند كه با كرده
تا اين حق تامين نشود، . خواست هاي ملي و دموكراتيك خود را در ايراني آزاد و دموكراتيك محقق ببينند

 جرقه مقاومت هاي مردمي و سركوب هاي حكومتي بر جاي خود پا برجاست و در نهايت، پيروزي از آن
 .مردم كردستان ايران مي باشد

ما همه آزاديخواهان را فرا ميخوانيم كه از خواسته هاي برحق مردم كردستان 
  .پشتيباني كنند

 1382 اسفند 26
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