
 
 
 
 
 
 
 

 ارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ۱۳۸۳  خرداد

۱۱۹ 

  
  ترکيب و جايگاه مجلس هفتم

ای،   نفر از نمايندگان مجلس هفتم وابسته به جناح غالب رژيم، جناح خامنه٢٠٠بيش از   *

محسوب » جبهة دوم خرداد« نفر از آنان مربوط به جريانات مختلف ٥٠ تا ٤٠هستند و فقط 

 جناح عمدة جايی کامل در بين دو از اين نظر، در قياس با مجلس ششم، يک جابه. شوند می

ماندة   نماينده متعلق به اقليتهای مذهبی، باقی٥عالوه بر . حکومتی صورت گرفته است

  . کنند کرسيهای اين مجلس را هم نمايندگان به اصطالح مستقل پر می

در «گاه در نظام مبتنی بر واليت مطلقة فقيه،  اگرچه برخالف گفتة خمينی، مجلس هيچ  *

، اما اين امر واقعيت دارد که از قدرت و اختيار وسيع مجلس، قرار نداشته است» رأس امور

 سال گذشته، کاسته شده و موقعيت اين نهاد، در ساختار سياسی جمهوری اسالمی، ٢٤طی 

  .به تدريج ضعيفتر گشته است

 و ي سلب و، به صورت قانوني اسالمي که به تدريج از مجلس شوراياقتدار و اختيارات  *

 نگهبان و غيره واگذار گرديده يرهبر، مجمع تشخيص مصلحت، شورا، به ييا غيرقانون

 مجلس، ينه ترکيب فعل. است، در شرايط حاکم، به جايگاه اولية خود باز نخواهدگشت

 که آنها را تصاحب ي است و نه نهادهايياساساً، قادر به اعادة چنين حقوق و اختيارات

  ۲صفحه                                . حاضر به بازگرداندن آنها خواهند بودياند به سادگ کرده

  

 ، يقراردادهاي موقت و پيمان 
  اسارت بيشتر كارگران

    ۵صفحه 
امروز ..  ديروز سكوت "... اعتصاب اعتصاب 

  ؟..فردا .. فرياد 
  ۶صفحه 

به مناسبت برپايي لوح ياد بود قربانيان ترور ميكونوس 
 حميد نوزری                                                                             در برلن
       حكم دادگاه ميكونوس معرفي كتاب

  دة جنايتهاي جمهوري اسالميسند رسمي و ثبت ش
  

  ۱۰ تا ۸صفحه                                                                              یشيدا نبو 
  

                           
                            

» نفت ارزان«آيا پايان عصر 
  نزديك است؟

    ۱۳صفحه  
  دزد ومال داستان

  محمود بهنام
  ۱۱صفحه 
  

جهاني شدن و جنبش چپ 
  د سرمايه داريض

    ۱۵صفحه                        ناهيد جعفرپور
  "مبارزه را ادامه دهيد"

سخنراني نـوام چامسـكي در مراسـم اعطـاي          
جايزه كارل فـُن اُسي يتسكي به وي در تـاريخ          

  ماه مه در شهر الدنبورگ آلمان23
  ۱۸صفحه                   برگردان ناهيد جعفرپور

  
محاكمه سياست جنگ 

طلبانه آمريكا در تريبونال 
  بلژيك

  مهرنوش كيانبرگردان 
در بلژيك ، پروفسور ليـون دو كـوتر بـا پيـروي از              
سنت سارتر در محاكمه جنگ ويتنام، تريبونـالي را بنيـان           
گذارده و با برگزاري فوروم هاي مختلف در سطح جهـان            

ه تالش براي افشاي هر چه بيشتر و        در سال جاري و آيند    
مطلع ساختن عموم مردم در باره سياست هاي آمريكـا در           

 گفتگـويي اسـت     حاضر متن. حال حاضر و آينده مي باشد     
كه فردريك باوي بـا پروفسـور دو كـوتر در بلژيـك و در               

  .حاشيه گشايش تريبونال داشته است
   ٢٠صفحه
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  ترکيب و جايگاه مجلس هفتم
  

با برگزاری مراسم افتتاح جنجال 
 خرداد، کار رسمی ٧برانگيز مجلس هفتم، در 

هفتمين دورة مجلس قانونگذاری جمهوری 
در اين مراسم که وزير . اسالمی آغاز شد

کشور دولت خاتمی، ضمن ارائة گزارش 
چگونگی برگزاری انتخابات، جرأت کرده بوده 

 به رد گستردة صالحيت ای کوتاه اشاره
داوطلبان نمايندگی توسط شورای نگهبان 

يافتگان  نمايد، با پرخاش شديد گروهی از راه
که برخی از آنها  چنان. به مجلس روبرو گرديد

. نيز خواستار قطع سخنرانی وزير شدند
آغازگر مراسم افتتاحيه نيز، طبق معمول، پيام 
رهبر به مجلسيان بود که، ضمن بر شمردن 

،  آنان را به »توطئه استکبار جهانی«خطرات، 
اطاعت و وفاداری به اسالم و نظام فرا 

اين مراسم، در عين حال، نحوة . خواند می
برخورد مجلس جديد با دولت خاتمی، در يک 

مانده از عمر آن، را نيز به نمايش  سال باقی
  .گذاشت

تکليف اکثريت وسيع کرسيهای اين 
ی از مجموع  کرس٢٣٠مجلس، يعنی حدود 

، در همان مرحلة اول انتخابات، در اول ٢٩٠
دومين مرحلة اين . اسفند، تعيين شده بود

 کرسی، نيز در ٥٧انتخابات، جهت تعيين تکليف 
در اين مرحله .  ارديبهشت برگزار گرديد١٨

های اخذ رأی،  هم، رويگردانی مردم از حوزه
گيری  کامالً نمايان و بسيار وسيعتر از رأی

به طوری که مثالً در شيراز . سفند بوداول ا
نسبت آرای شمارش شده به کل دارندگان حق 

کرد و اين نسبت   درصد تجاوز نمی٨رأی از 
.  درصد بود٩در حوزة انتخابية رشت فقط 

هرچند که در دوران حاکميت جمهوری 
اسالمی، انتخابات هيچگاه آزاد و دمکراتيک 
 نبوده است، چگونگی برگزاری انتخابات
هفتمين دورة مجلس، ماهيت اساساً ضد 
دمکراتيک رژيم حاکم، و رويگردانی گستردة 
مردم از مشارکت در اين نمايش انتخاباتی نيز، 
. فقدان مشروعيت آن را کامالً برمالء ساخت

حتی . مجلسی که بدين ترتيب شکل گرفته است
در مقايسه با مجالس قبلی رژيم نيز، از 

  .استکمترين اعتبار برخوردار 
  
  

  ترکيب مجلس
با ترتيبات و تمهيداتی که جناح غالب 
رژيم، به کارگردانی شورای نگهبان، در مورد 
انتخابات مجلس هفتم چيده بود، ترکيب اين 
مجلس، حتی پيش از اخذ و شمارش آرای 

دهندگان، تا حدود زيادی مشخص شده  رأی
اهللا جنتی، دبير  گزارش مبسوط آيت. بود

اين » موفقيتهای«جع به شورای نگهبان، را
شورا در هدايت و کنترل جريان انتخابات، به 

که (اجالس مجلس خبرگان در اسفند گذشته 
) ها انتشار يافت تنها بخشهايی از آن در رسانه

چينی  اعترافی آشکار به دخالت مستقيم و مهره
در واقع، . در تعيين نمايندگان مجلس هفتم بود

د مقام رهبری، شورای نگهبان تحت نظر و تأيي
» صالحيت«چه از طريق رسيدگی و تشخيص 

نامزدها و چه از راه ابطال و يا تأييد گزينشی 
های انتخاباتی، ترکيب کلی  صندوقها و حوزه

مجلس آتی را از لحاظ حذف و کنار گذاشتن 
داوطلبان وابسته به جناح رقيب و گماردن 
عناصر مربوط به جناح خودی، اساساً تعيين 

اکنون، با پايان يافتن نمايش . کرده بود
انتخاباتی و تشکيل مجلس جديد، ترکيب 
مشخص اين مجلس را از نظر توازن قوای 

توان  دستجات گوناگون درون حکومتی می
  .مشاهده کرد

 نفر از نمايندگان مجلس ٢٠٠بيش از 
هفتم وابسته به جناح غالب رژيم، جناح 

 نفر از آنان ٥٠ تا ٤٠ای، هستند و فقط  خامنه
» جبهة دوم خرداد«مربوط به جريانات مختلف 

از اين نظر، در قياس با . شوند محسوب می
جايی کامل در بين دو  مجلس ششم، يک جابه

. استجناح عمدة حکومتی صورت گرفته 
 نماينده متعلق به اقليتهای مذهبی، ٥عالوه بر 

ماندة کرسيهای اين مجلس را هم  باقی
بايد . کنند نمايندگان به اصطالح مستقل پر می

يادآور شد که اکثر  اين دسته از نمايندگان که 
از دو جناح اصلی معرفی » مستقل«ظاهراً 

شوند، در غالب موارد با اکثريت موجود  می
  .کنند روی از آن می  شده و دنبالهمجلس همراه

ای با تصاحب بيش از دو  جناح خامنه
سوم صندليهای مجلس جديد، سلطة خود را 

گذشته . دهد بر ارگانهای حکومتی گسترش می
از شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت 

نظام، دستگاه قضائی، صدا و سيمای رژيم و 
ن، ارگانهای نظامی و انتظامی و امنيتی آن، اکنو

ای چهارساله، مجلس رژيم هم درکنترل  با وقفه
جريانات سياسی . گيرد کامل اين جناح قرار می

، »جبهة مشارکت ايران اسالمی«حکومتی مانند 
مجاهدين «و » حزب کارگزاران سازندگی«

، صرفاً در حاشية اين مجلس »انقالب اسالمی
. شوند واقع شده و يا به بيرون از آن پرتاب می

ب، در پی کشمکشهای طوالنی و بدين ترتي
منازعات شديد درونی، گامی ديگر در جهت 

  .شود يکدستی نسبتاً بيشتر  رژيم برداشته می
اما اين يکدستی نسبی بيشتر، لزوماً، به 
معنی افزايش اقتدار حکومت در مقابله با انواع 

حال همگان . بحرانهای گريبانگير آن نيست
غالب در جناح » پيروزی«دانند که اين  می

تصاحب مجلس هفتم به بهای عيان شدن 
هرچه افزونتر فقدان مشروعيت رژيم طی يک 

به عالوه، . نمايش انتخاباتی فراهم آمده است
دستگاه اجرائی رژيم، هرچند با اختياراتی 

ولی، . محدود، هنوز در دست جناح رقيب است
گذشته از اينها، تبعات تقسيم و تصاحب قدرت 

 بين دستجات مختلف و نظام بعد از انقالب در
الطوايفی برخاسته از آن هنوز هم عمل  ملوک
کند و همچنين چگونگی رويارويی با  می

معضالت و بحرانهای حکومتی، همواره 
ای را در ميان جريانات حاکم  تناقضهای  تازه

  .آورد پديد می
  

  اکثريت مجلس
اکثريتی که اکنون بر مجلس رژيم 

اطاعت از رهبر حاکم شده است، در بيعت و 
القول و در مخالفت با جناح اصالح  رژيم متفق

. طلبان حکومتی، همراه و همداستان است
، به عنوان خصيصة »اطاعت از رهبری«اگرچه 

تواند در هدايت و کنترل  اصلی اين مجلس می
آن بسيار مؤثر باشد، لکن از اين واقعيت 

رأيی همة  توان همگونی اين اکثريت و يا هم نمی
صر متشکله آن را دربارة مسايل گوناگون عنا

. سياسی، اجتماعی و اقتصادی نتيجه گرفت
ترکيب درونی اين اکثريت به چگونگی 
سازماندهی و تشکيل آن طی دو سال گذشته 

  ۳بقيه در صفحه                 .گردد بر می
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بار دارودستة   پس از شکست فضاحت
ای در انتخابات رياست جمهوری و  خامنه

انتخابات مجلس ششم، اين جناح عالوه بر 
تداوم مخالفتها و کارشکنيهای خود اژ طريق 
نهادهای زير کنترل خويش، تالش کرد که 

آوری و تحت  نيروهای شکست خورده را جمع
 .اشکال و عناوين متفاوتی سازماندهی نمايد

، نهادی غيررسمی و غيراعالم ١٣٨١در سال 
آهنگی نيروهای  شورای هم«شده، با عنوان، 
، در ارتباط با دفتر مقام »انقالب اسالمی

رهبری، شکل گرفت که گردانندگان اصلی آن 
اکبر  اکبر ناطق نوری، علی الريجانی، علی علی

واليتی، محمدرضا باهنر، و برخی از 
اينان . ژيم بودندفرماندهان سپاه پاسداران ر

کوشيدند نيروها و عناصر خود را در عرصة 
آهنگ کرده و  انتخابات درون حکومتی نيز هم

تمهيدات الزم را برای بازپس گرفتن نهادهای 
. طلبان حکومتی، فراهم کنند تحت کنترل  اصالح

لکن آنچه در نهايت تالشهای آنها را در اين 
به عرصه قرين توفيق ساخت، نه اقبال مردم 

ها از  آنان، بلکه در وهلة اول، رويگردانی توده
اش در پيشبرد  جناح خاتمی که ناتوانی

اصالحات موعود کامالً آشکار شده بود و، 
سپس، دخالت و دستکاری مستقيم در جريان 

» نظارت استصوابی«انتخابات، تحت عنوان  
  .بود

نخستين برآمد انتخاباتی جناح 
 در ١٣٨١اسفند ای، در پوشش جديد، در  خامنه

انتخابات دومين دورة شوراهای اسالمی شهر 
در اين رقابت انتخاباتی، اين . و روستا بود

جناح عناصر ردة دوم خود را با عنوان 
و يا عناوين » ائتالف آبادگران ايران اسالمی«

دانيم،  مشابه آن، به ميدان آورد و، چنان که می
توانست در شرايط غيبت وسيع مردم از 

های اخذ رأی، کنترل شوراها در تهران و  حوزه
بسياری از شهرهای بزرگ را، با کمترين 
. ميزان آراء، در انحصار خود بگيرد

سردمداران جناح غالب،  اين تجربه را در 
جريان انتخابات مجلس هفتم نيز، در ابعادی 

اين شگرد، در اساس، . بيشتر، به کار بستند
 نامزدهای عبارتست از اوالً معرفی بسياری از

انتخاباتی از بين عناصر ردة دوم و تقريباً 
ناشناختة گروهها و دستجات وابسته به اين 

های سرشناس،  جناح، به جای افراد و چهره
چنان که مثالً به جای ناطق نوری، عسگر 
اوالدی و بادامچيان، در فهرست انتخاباتی 

در تهران، » ائتالف آبادگران ايران اسالمی«
ای از همان دستجات و يا  د ناشناختهغالباً افرا

از اعضای سابق سپاه و بسيج، عناصری با 
و يا ورزشکار، » مهندس«و » دکتر«عناوين 

جلوگيری از واکنش منفی و . عرضه شده بود

های مشهور  سلبی رأی دهندگان دربرابر چهره
اين جناح که غالباً مورد نفرت و انزجار مردم 

ثانياً معرفی . ار بودهستند نيز، دليل ديگر اين ک
نامزدهای مورد نظر تحت پوشش تابلوها و 

ائتالف آبادگران ايران «ای چون  عناوين تازه
، »ائتالف ايثارگران ايران اسالمی«، »اسالمی

به جای نهاد و ... » چکاد آزاد انديشان«
جامعة «ای مانند  تشکلهای شناخته شده

جامعة مدرسين حوزة «و » روحانيت مبارز
و ثالثاً طرح  شعارها و . و نظاير اينها» علميه

جبهة «که بعضاً از جريانات (حرفهای جديدی 
ايران «مثل ) به عاريت گرفته شده» دوم خرداد

خدمت «، »آبادگری«و تبليغ » آباد، آزاد، شاد
... و » جامعة پر نشاط«و يا ايجاد » رسانی

پيداست که اينگونه رياکاريها و دغلبازيها که 
نات و حکومتی مذهبی، خاصه در ذاتی جريا

شرايط امروز جامعة ايران، است کمتر کسی را 
دهد، همان طور که نتايج انتخابات  فريب می

هفتمين دورة مجلس هم که با تحريم اکثريت 
دارندگان حق رأی همراه شد، اين نکته را به 

اما قصد گردانندگان اين . روشنی نشان داد
 که ضمن جناح از کاربرد اين شگرد آنست

حفظ و کنترل اهرمهای اصلی قدرت در پس و 
پيش صحنه، و ضمن پيگيری اهداف و نيات 

های مختلف، به  اصلی اين جناح در زمينه
ديگران نشان بدهند که آنها ديگر آن 

کاران و تحجر گرايان سابق نيستند و  محافظه
  .اند کرده» تغيير«آنها هم 

اين اما تغيير يا تعديلی که، به واقع، در 
ميان به وقوع پيوسته اينست که ديگر، نهادها 
و تشکلهای سنتی و شناخته شدة اين جناح 

توانند رأساً همة کارهای مربوط به تعيين  نمی
کانديداها و نهايتاً سرنوشت انتخاباتها را در 

اکنون ديگر عناصری . دست خود قبضه کنند
از فرماندهی سپاه و بسيج و دستجات 

ين افرادی از تکنوکراتها و اللهی و همچن حزب
بوروکراتها که در زير قبای سردمداران همين 

اند، خواهان مناصب باالتر  جناح پرورش يافته
گيری و منافع  و سهم بيشتری از قدرت تصميم

از . سياسی و اقتصادی حاصل از آن هستند
جامعة «اين رو، عالوه بر گردانندگان 

جمعيت «، »جامعة  مدرسين«، »روحانيت
ی ديگر، »همسو«و گروههای » ؤتلفة اسالمیم

مسئوالنی از صدا و سيمای رژيم و سپاه و 
شوند تا فهرست  بسيج و غيره نيز وارد کار می
ها، و شگردها و  نامزدها برای اغلب حوزه

تاکتيکهای تبليغات انتخاباتی را تعيين و 
عالوه بر ائمة جمعه و . طرحريزی کنند

های وابسته به  جماعات، کارشناسان و رسانه
اين جناح، و عالوه بر مساجد، شهرداری تهران 

با همة امکانات وارد ) مثل دوره کرباسچی(هم 

شورای «تشکيل . شوند اين کارزار می
نيز نه تنها » همآهنگی نيروهای انقالب اسالمی

برای تقسيم وظايف و ايجاد هماهنگی بين 
نيروهای مختلف، بلکه به منظور تقسيم قدرت 

 نيز -  و نهايتاً درون حکومتی–جناحی درون 
اين روند تقسيم قدرت مجدد که . بوده و هست

تا حدود زيادی معلول شرايط ناگزير سياسی 
و اجتماعی بوده، در عين حال، مورد تأييد 

ای نيز هست که همواره در پی کاستن از  خامنه
اتکای شديد به تشکلهای سنتی و شناخته 

. ود بوده استشده، و تقويت اقتدار شخص خ
اين روند درونی اما هنوز در آغاز راه است و 
شکل کامل خود را نيافته است، ضمن آنکه 

بنديهای  انتخابات رياست جمهوری و صف
  .مربوط بدان نيز در پيش است

در هرحال، اکثريتی که بدين ترتيب در 
مجلس هفتم شکل گرفته، با وجود اتفاق نظر 

ا دولت در اطاعت از رهبری و مخالفت ب
گروهی . خاتمی، جمعی همگون و همنوا نيست

نامند و  می» اصولگرا«از آنها، که خود را 
جامعة «عالوه بر پيروان نهادهايی چون 

، نمايندگانی با گرايش بسيجی و »مدرسين
گيرد، اساساً  اللهی را هم در بر می حزب

به ويژه در (خواستار برگرداندن اوضاع 
به ) ی و مطبوعاتیهای اجتماعی، فرهنگ زمينه

گيری از  و نوعی انتقام» دوم خرداد«پيش از 
اما . طلبان حکومتی هستند مردم و اصالح

دوم «دانند خود  گروهی ديگر، که کمابيش می
معلول تحوالت وسيع جمعيتی، » خرداد

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعة ايران 
بوده و بنابراين بازگردان آب رفته به جوی 

و يا » پراگماتيستی«، مواضعی ناميسر است
مصلحت طلبانه اتخاذ کرده و، پيش از هرچيز، 
به دنبال تحکيم و تقويت موقعيت خويش در 

  .دستگاه حکومتی هستند
دربارة مسائل گوناگون سياست داخلی 
و خارجی نيز اختالف نظر زيادی در بين 
نمايندگان وجود دارد،  هرچند که 

 همانند –بنديهای درون اين اکثريت  صف
 در مورد انواع –بنديهای درون اين جناح  صف

اين مسائل يکسان، و قابل تفکيک و تعريف بر 
مثالً دربارة سانسور . مبنای فراکسيون، نيست

و سرکوب مخالفان، که در مورد اصل آن 
وحدت نظر ولی راجع به شدت و دامنة آن 

در زمينة برقراری و عادی . اختالف نظر دارند
با آمريکا، که اقدامات مشخص سازی روابط 

برخی از مسئوالن وابسته به همين جناح در 
دورة  اخير گواه روشنی از تمايل غالب آن 
است، مخالفتهای پرسروصدائی نيز از سوی 

گروهی . ندگان  ابراز شده استبعضی از نماي
از اينان، حتی به رغم توافق هر دو جناح عمده 
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به پيمان » پروتکل الحاقی«در پذيرش امضای 
، خواهان مقابله »منع گسترش سالحهای اتمی«

و جلوگيری » المللی انرژی اتمی آژانس بين«با 
در زمينة سياستهای . از بارزسيهای آن هستند

گوئيهای برنامة  لیاقتصادی، آنچه که از ک
شود، همانا تعقيب و  استنباط می» آبادگران«

معروف، همراه با » تعديل اقتصادی«تداوم 
تبعات فالکتبار آنست که در دورة رفسنجانی 
شروع شده و در هفت سال گذشته نيز، 

اما کم نيستند . کمابيش، ادامه يافته است
نمايندگانی از همين اکثريت که همان حرفها و 

ايی را که، طی اين دوره، تکيه کالم شعاره
» جمهوری اسالمی«و » کيهان«نويسندگان 

  .کنند بوده است، تکرار می
بعد از مشخص شدن نتايج انتخابات و 

هايی  پيش از آغاز کار مجلس هفتم نيز، گوشه
از اين اختالف نظرات در جلسات مشورتی و 

های نمايندگان اين جناح آشکار  يا مصاحبه
يافتگان به مجلس  نخستين جلسه راهدر . گرديد

 نفر از آنها تشکيل شده ٢٠٠با حضور حدود 
اهللا مشکينی،  بود، پس از سخنرانيهای آيت

و » اخالق«رئيس مجلس خبرگان، دربارة 
اسماعيلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در 

، »وظايف قانونی و حقوق نمايندگی«مورد 
 هم »آبادگران«حداد عادل، نفر اول فهرست 

را » وظايف نمايندگی از نقطه نظر رهبری«
در اين جلسه و . برای حاضران تشريح کرد

جلسات مشورتی بعدی، گروههای کاری تعيين 
بينی  شدند که از جمله وظايف آنها پيش

نامه داخلی مجلس در  تغييرات الزم در آيين
مورد کنترل و محدود کردن نطقهای پيش از 

و » تکروی«از دستور نمايندگان، جلوگيری 
نماينده بود که بحثهای » اخراج«حتی امکان 

اما . واردان دامن زد زيادی را بين تازه
اختالفات بيشتر زمانی آشکار شد که موضوع 
تعيين هيأت رئيسة مجلس و، پيش از آن، 
روحانی بودن يا نبودن رئيس مجلس به ميان 

اين مسئله از اين جهت نيز حادتر شد که . آمد
از آخوندهای پرسابقه و سرشناس کدام  هيچ

حکومتی کانديدا نشده و يا، بر پاية شگرد 
مذکور، در فهرست کانديداهای اين جناح 

 آخوندی ٤٥گنجانده نشده بود و از بين حدود 
اند، هيچ يک در آن  هم که به مجلس راه يافته

سطح نيستند که مثل رفسنجانی، کروبی يا 
 يا امکان ناطق نوری در ادوار گذشته، ادعا و

در همين حال . رياست مجلس را داشته باشند
بر » جامعة مدرسين«و » جامعة روحانيت«

ضرورت روحانی بودن رئيس مجلس تأکيد 
اهللا مؤمن، عضو فقهای  کردند و حتی آيت می

جامعة «شورای نگهبان و از گردانندگان اصلی 
ای رسمی، خواستار  ، طی نامه»مدرسين

رياست مجلس شده انتخاب فردی روحانی به 
اما برخی ديگر از مسئوالن اين جناح، .  بود

ضمن تأکيد بر پرهيز از اختالفات درونی، 
انتخاب يک نفر، اعم از روحانی و يا 
غيرروحانی، با تعداد آرای باال را توصيه 

کردند و برخی ديگر نيز تغيير و تعويض  می
رياست مجلس را پيشنهاد ) ساالنه(ای  دوره
در حالی که اين جر و بحثها ادامه . نمودند می

داشت، احمد توکلی،  وزير کار سابق و فرد 
، نيز در پی تصرف »آبادگران«دوم فهرست 

بنابراين بخشی از . کرسی رياست مجلس بود
های اخير نيز متوجه  کشاکشهای درونی هفته

منصرف کردن توکلی از اين خواست و فراهم 
اد عادل کردن زمينه برای گزينش  احتمالی حد

البته در کنار همه اين ... به اين منصب بود
اختالفات، برندگان انتخابات مجلس هفتم از 
وظيفة اصلی و مشترکشان، در تداوم حمالت 

انتقاد از مجلس . عليه جناح رقيب، غافل نبودند
 و يا ١٣٨٣ششم به دليل تصويب بودجة سال 

گيری از  برنامة چهارم اقتصادی، و يا خرده
ه بهانة ترميم کابينه و موارد ديگر، خاتمی ب

و از آنجا که کسب . همچنين ادامه داشت
اکثريت مجلس، عالوه بر تصرف قوة مقننه، 
سکوی ديگری برای پرش به منظور تصاحب 
مسند رياست جمهوری و قوة مجرية توسط 

اين قبيل مسلماً . ای است دار و دستة خامنه
ولت تهاجمات برای ناکار کردن هرچه بيشتر د

خاتمی طی يک سال آتی نيز تداوم خواهد 
  .يافت

  

  جايگاه مجلس هفتم
اگرچه برخالف گفتة خمينی، مجلس 

گاه در نظام مبتنی بر واليت مطلقة فقيه،  هيچ
قرار نداشته است، اما اين امر » در رأس امور«

واقعيت دارد که از قدرت و اختيار وسيع 
 سال گذشته، کاسته شده و ٢٤مجلس، طی 

يت اين نهاد، در ساختار سياسی موقع
جمهوری اسالمی، به تدريج ضعيفتر گشته 

در اينجا فرصت پرداختن به عوامل . است
توان  متعدد مؤثر در اين روند نيست و تنها می

اشاره کرد که هم به واسطة کشمکشها و 
رقابتهای درونی نهادهای رسمی و غير رسمی 
 قدرت، هم به دليل عملکرد خود مجالس و هم

در اثر تغييرات قانونی، قدرت مجلس کاهش 
يافته و، متقابالً، بر اقتدار برخی ارگانهای 
ديگر، به ويژه شورای نگهبان و مجمع 

  .تشخيص مصلحت، افزوده شده است
آخرين آنها، تا به امروز، مجلس ششم 
بوده که اکثريت آن در دست  اصالح طلبان 

مجلس «حکومتی بود و از جانب آنها نيز 
لکن اين مجلس نه . لقب گرفته بود» حاتاصال

ای کرنش  خامنه» حکم حکومتی«فقط در برابر 
های انتخاباتی  ترين وعده کرده و از انجام عمده

اکثريت نمايندگانش بازماند، بلکه هرآنچه نيز 
ها از  که در ارتباطی کمرنگ با آن وعده

تصويب آن گذشت، با سد شورای نگهبان 
ار بايگانی مجمع روبرو گشته و يا رهسپ
باز پس گرفتن دو . تشخيص مصلحت گرديد

اليحة مهم خاتمی از مجلس در ماههای اخير 
نيز چيزی جز اعتراف آشکار به شکست و 
درماندگی مجموعه اصالح طلبان حکومتی، و 

اين مجلس نه قادر . از جمله مجلس ششم، نبود
بود که از حقوق اولية رأی دهندگانی که 

ن آن را برگزيده بودند دفاع اکثريت نمايندگا
کند و نه حتی توانست از حقوق و اختيارات 

در چارچوب قانون اساسی (قانونی خود 
بطوری که، مثالً .  محافظت نمايد) رژيم

تصويب نهائی بودجه ساالنة دولت، که از 
اختيارات خاص نهاد قانونگذاری است، در 
سالهای اخير به مجمع تشخيص مصلحت 

  .ارجاع گرديد
جايی  اما نکته اينجاست که با جا به

حاصل از انتخابات نمايشی  اول اسفند و 
تعويض اکثريت جناح خاتمی با اکثريت جناح 

ای در مجلس هفتم نيز، روند تدريجی  خامنه
تضعيف اعتبار و اقتدار اين نهاد، در قالب 
ساختار سياسی موجود، متوقف نشده و 

اش نيز به آن باز  قدرت از دست رفته
جدا از مسئلة فقدان مشروعيت اين . گردد نمی

مجلس و کليت رژيم در اثر رويگردانی اکثريت 
گيری اکثريت  مردم از آنها، چگونگی شکل

  .دهد مجلس جديد هم بر اين نکته گواهی می
غالب کسانی که امروزه کرسيهای 

اند، انتخاب خود را  مجلس رژيم را اشغال کرده
يندة مجلس، نه به عنوان کانديدا و سپس نما

 و نه حتی  مديون پايگاه اجتماعی قابل مالحظه
احزاب و تشکيالت سياسی با سابقه و با 
برنامة مشخص، بلکه بيش از هرچيز وامدار 

شورای همآهنگی نيروهای «شورای نگهبان، 
و، از طريق اينها، رهبر رژيم، » انقالب اسالمی

عمالً » کارگزاران سازندگی«هرگاه . هستند
» جبهة مشارکت«اران رفسنجانی بوده و کارگز

هم در عمل همان موقعيت را در ارتباط با 
نيز، » آبادگران ايران اسالمی«اند،  خاتمی داشته

ای محسوب  در اساس، کارگزاران خامنه
  .شوند می

اگر منفور بودن سردمداران و يا ترس 
از واکنش منفی مردم و يا هر دليل ديگری، 

را ناگزير از آن ساخت گردانندگان جناح غالب 
دار،  های مشهور و سابقه که به جای چهره

عناصر گمنام و ردة دوم خود را روانة مجلس 
  ۱۰                     بقيه در صفحه نمايند، 
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قراردادهاي 
 ، يموقت و پيمان

اسارت بيشتر 
  كارگران

   
كارگران قـراردادي همچـون كـااليي ارزان        
ــا     ــوده و ب ــير ب ــاران اس ــت پيمانك در دس

كـار    گسترش قرار دادهـاي موقـت وپيمـان       
 را  ي رود تا دخالت محـدود     ي کار م  ينيرو

 توانسـته   ي خود م  ينيز که در مسائل صنف    
گســـترش .بـــروز دهـــد از دســـت بدهـــد 

 صــفوف ي موقــت برپراکنــدگيدادهــاقرار
کارگران ودر نتيجه بـر مبـارزات مشـترک         

 شـان  ي صنفيآنها در رابطه با خواسته ها   
 کار  ي نيرو يافزوده و فروش و برده وارگ     

ــل  ــه اصـ ــان  يرا بـ ــبات ميـ ــرين مناسـ  تـ
. ان تبديل نموده است     گراکارفرمايان و کار  

 کارگران موقت دارد به سياست      يبکارگير
 گـردد   ي بزرگ تبديل مـ    يغالب در واحدها  

 بيشتر قابـل لمـس      يوابعاد اين مسئله زمان   
 و  ي سـاز  ي شـود کـه رونـد خصوصـ        يم

 بـزرگ بـه آقـازاده هـا و          ي واحـدها  ياهدا
ديگر مفتخـوران آن چنـان گسـترش يافتـه           

 اين و   ي جديد از واگذار   يکه هرروز اخبار  
آخرين اطالعات  .  شنويم يآن کارخانه را م   

هايي همچــون نشــان از آن دارد کــه واحــد
فوالد مباركه اصفهان و ذوب آهن اصفهان       

ــد  ــت بع ــ يدرليس ــاتم بخش ــن ح ــا ي اي  ه
 هـر واحـد     يبعـد از واگـذار    . قرارگرفته اند 

 ، کارفرمايان جديد با داشتن مجوز       يتوليد
 موقـت کـار سـراغ       ي بـا قراردادهـا    يقانون

شاغلين اين واحدها رفتـه و زمينـه اخـراج          
ــ ي هــايســاز ــراهم م ــر را ف  ي گســترده ت
زغال " چون     نمونه شركتي هم   يبرا. سازند

هــاي   ، كــه در ســال"ســنگ البــرز مركــزي
ــدود  ــته حـ ــار  ۷گذشـ ــروي كـ ــزار نيـ  هـ

 نيرو تقليل يافته  ۱۲۰۰است اكنون به      داشته
 کار دراين واحد نيز را      ي مانده نيرو  يو باق 

 در  ي جديـد مـوقت    ي خواهند با قرادادها   يم
 قراردهنـد و يـا      ي بعـد  يمعرض اخراج هـا   

ــه و ــذاري كارخان ــون    اگ ــي چ ــاي بزرگ " ه
بـه خريـداران خصوصـي      " الكتريك رشـت  

 اخراج ها را دراين واحد بوجود       يموج بعد 
الزم به يادآوريست کـه اكثـر       . آورده است 

كارگران شاغل در استان گيالن قـراردادي       
ــروم   ــان محـ ــداقل حقوقشـ بـــوده و از حـ

   .هستند
ــغلي و     ــت شـ ــت امنيـ ــاي موقـ قراردادهـ

 كار را در معرض تهديـد       خانوادگي نيروي 
دولـت سـرمايه   و  قرار داده و مجلس     يجد

ــاامن    ــن ن ــر اي ــد آن ب ــا تايي ــز ب  يداران ني
 ۲ خـود را نهـاده و رد تبصـره           يمهرقانون

 ديگـر را  ي قـانون كـار رژيـم، گـام    ۷مـاده  
 نماينـدگان مجلـس     يدرکارنامه ضدکارگر 

 کـردن   يچـرا کـه بـا قـانون       . به ثبت رساند  
كارگران قـراردادي    موقت اوال    يقراردادها

از حقـــوق قـــانوني خـــود از قبيـــل آزادي 
ها و اعتراض نسبت به از        حضور در تشكل  

بين رفتن حقوق خود محروم کرده و ثانيـا         
 حقـوق   »قرار داد سفيد  «با  قبل از استخدام،    

آنها به كارفرما يان اعطا گرديـده تـا ادامـه      
 ياستثمار و نقض حقوق کارگران در ابعاد      

 هــزار ۲۰۰ ميليــون و ۲. دديگــر ادامــه يابــ
 واحد توليدي بـيش   ۷۲۸۰کارگر دربيش از    

با چنـين   .  گرديده اند  ياز گذشته دچارناامن  
 هـزار نفـر ،      ۷۵۵ ساالنه عـالوه بـر       يروند

هزاران نفر ديگـر نيـز بـه بيكـاران كشـور            
افزوده خواهند شد ورقم بيكاران  در پايان        

به بيش  ! برنامه  به اصطالح توسعه چهارم     
ــيد ۷از  ــد رسـ ــون خواهـ ــه .  ميليـ الزم بـ

يادآوريست که بدانيم كارگران قـراردادي،      
ــركت  ــار ش ــت فش ــان   تح ــاي پيم ــاري    ه ك

 خود به ي حفظ موقعيت شغليمجبورند برا
 يكنند و اين امر باعث م        نفر كار مي   ۳جاي  

ران بيکـا نفر ديگر به گروه بزرگ      ۲گردد تا   

  .افزوده گردند
ارديبهشـت  در اعتراض به اين امر در مـاه         

در , كارگران قـرار دادي و پيمـاني كشـور        
اي  را صــادر   گردهمــايي خــود قطــع نامــه

: کرده اند کـه درآن عنـوان گرديـده اسـت            
ــرده     ــداق ب ــار مص ــت ك ــاي موق قرارداده
برداري نوين و استثمار نيروي كاردر قرن       

 است؛ اين پديده شوم كه كـل كـارگران          ۲۱
 باشـند، بـا چهـره       جهان بـا آن مواجـه مـي       

هـاي حقـوق انسـان كـه        زشت خود حـداقل   
هـاي زنـده بـودن اسـت را           متضمن حـداقل  

است؛ اين در حالي است كه با     زيرپا گذاشته 
عمـل آمـده در ايـران،         هاي بـه    وجود تالش 

پيشرفت قابل توجهي كه بتواند، مشكل اين       
گروه را بر طرف كند، مشاهده نمي شـود؛         
لــذا مــا ضــمن محكــوم كــردن رفتــار غيــر 

ــ ــان،   انسـ ــانوني كارفرمايـ ــر قـ اني و غيـ
خواستار برخوردي جدي دولت و مجلـس        

مـا  . با اين گروه از كارفرمايان مـي باشـيم        

   :خواستار اين هستيم كه
ــه   مجلــس هــر چــه ســريع  -۱ ــر جوابي ت

استفساريه خانه كارگر در خصوص مـاده       
 قانون كار و تبصره هاي مربـوط بـه آن           ۷

 يمجلس ششم در آخرين روزها    .( را بدهد 
اد قراردادهـاي موقـت را تاييـد        عمرش انعق 

  )دنمو
ــار،  -۲ ــه وزارت ك ــردد ك ــي اتخــاذ گ ترتيب

هــا از   كارهــاي مســتمر را شناســايي و آن

  .ليست كارهاي موقت خارج كند
مـــابين   در قراردادهـــايي كـــه فـــي -۳

شـود،    كاران بسته مـي     كارفرمايان و پيمان  
ــبه    ــارگران و محاس ــعي ك ــق الس ــد ح تعه

  .توسط كارفرما صورت پذيردكار،   پيمان
ــارگران را    شــركت -۴ هــايي كــه حــق ك

از شـركت در مناقصـه      , كننـد   پرداخت نمـي  

  .هاي دولتي منع شوند  ها و دستگاه  شركت
هـــاي مـــرتبط، همكـــاري   خانـــه  وزارت-۵

تري با اتحاديه كارگران قراردادي و        نزديك

  .هاي مرتبط داشته باشند  تشكل
كارهايي كـه بـه   طبقه بندي مشاغل در  -۶

مناقصه گذاشته مي شـود، توسـط وزارت        
كار اجرا شود تا كارگران ماهر بتواننـد، از         

  .حقوق واقعي خود برخوردار شوند
كـارگران قـرار دادي مشـمول قـوانين      -۷

حمايتي ويژه، براي تضمين روابـط حقـوق        
  بنيادين خود قرارگيرند

هـاي    اخـراج , امروز قراردادهاي موقت كار   
ــي  ــي در پ و عــدم اســتفاده از نيروهــاي  پ

بومي، از عمده مشكالتي است كه کارگران       
با آن مواجه بوده و اين امر تبديل به يكـي           
ديگــر از معضــالت و مشــکالت آنهــا شــده 

 هـا   ي از اين حق کشـ     ي جلوگير يبرا. است
 جز وحدت هـر چـه بيشـتر ميـان           يچاره ا 

.  وجـود نـدارد  يکـارگران دائـم و قـرارداد   
ردا گريبـانگير بخـش     فـ  موقـت    يقراردادها

بزرگ ديگـري از کـارگران فعـال دائـم نيـز            
 خواهد شد
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  ؟..فردا .. امروز فرياد ..  ديروز سكوت "... اعتصاب اعتصاب
  

 1382تحصن ها و اعتراضات معلمـان كـه از سـال            
 بـه خـود     ي شكل گسترده تر   يآغاز شده درسال جار   

دامنه اين حركـت هـاي اعتراضـي روز         . گرفته است 
بروز گسترش يافته و مسئوالن چاره اي جـز جـواب           

ــك مي    ــق ي ــاي برح ــته ه ــه خواس ــون و دادن ب لي
بـاوجود آن   . سيصدهزار فرهنگي زن و مرد را ندارنـد       

 كه بـه مـدت      82كه آخرين تحصن معلمان در سال       
يك هفته در آخرين روزهاى سال گذشته به تعطيلى         
كالس هاى درسى در سراسر كشور منجر شـد، هـم           
در زمان برگزارى و هم تاكنون با تهديدها ومخالفت         

 مواجـه شـده و       رژيـم  ي و امنيت  ي مقامات دولت  يها  
موج احضارها و بـازجويى هـا از نماينـدگان تشـكل            
هاى صنفى و فعاالن فرهنگى نيـز همچنـان ادامـه           
دارد اما تـا زمـانى كـه مسـئوالن وزارت آمـوزش و              
پــرورش از ارائــه پاســخ هــاى صــريح بــه  خواســت 
فرهنگيان كشورامتناع ورزند اين تهديـدات نـه تنهـا          

راضات براى مطالبـه    چاره ساز نخواهند بود بلكه  اعت      
و يادآورى خواسته هاى فراموش شده همچنان ادامه        

  . خواهد يافت
 نيـز   1383در ماه هاي فروردين و ارديبهشـت سـال          

اعتراضات معلمان كشـوربه اشـكال مختلـف تـداوم          
 ارديبهشت ماه ، روز معلم ، جلـوه اي          12روز  .  يافت

ر از مبارزات متحدانه معلمان  را به نمايش نهاد كه د          
افـزايش  . مقايسه با سال هاي گذشته نمونه وار بـود        

حداقل حقـوق هـا و تصـويب طـرح ارتقـاى شـغلى              
معلمــان محــور خواســته هــايي بــود كــه همچنــان  

 مانـده  يدرمحاق سياست هاي ضد مردمي رژيم بـاق    
 مختلـف معلمـين و در       يبه دعوت كانون هـا    . است

ــاكنون ــارزات ت ــداوم مب ــان ،  اجتماعــات يت  فرهنگي
 در شهرهاي بزرگ و كوچك كشورتشـكيل        مختلفي

گرديد كه درآن فرهنگيان خواسته هاي مشتركشـان        
براي مثال طبق بيانيه اى كه كـانون        . را بيان كردند    

هاى صنفى معلمان صادر كرده بود، خواسته شده بود    
كه براى اعتراض به عدم پاسخگويي مسئولين رژيم        

جلـوى  به مطالبات معلمان، روز سيزده ارديبهشت در        
ادارات آموزش وپرورش مناطق بيسـت گانـه تهـران          
تجمع بكنند كه در بعضى از مناطق اين تجمع شكل          
گرفت، منجمله در منطقه چهار، تقريبا حدود هـزار و          

 ي معلم نفر از معلمان گردهم آمـده وبـر پيگيـر           200
.  فشـردند  يبارديگر پا »  خود يمطالبات و خواستها  «

اى حومـه تهـران     عالوه بر مناطق تهـران،در شـهره      

چون كرج، اسالمشـهر و ورامـين ، تعـداد زيـادي از             
معلمان در مقابل ادارات آموزش و پرورش دست بـه          

اعتراض معلمـان در    . اعتصاب، تحصن و تجمع زدند    
ازجملــه در يــزد . شــهرهاي ديگــر گســترده تــر بــود

معلمان در مقابل ادارات آمـوزش پـرورش كـل ايـن            
معلم «رياد مى زدند    استان جمع شده و در حالي كه ف       

در محوطـه آمـوزش و      » مى ميرد ذلت نمى پـذيرد       
پرورش دسـت بـه راهپيمـايي زده و خواسـتار ادامـه           
اعتصاب ها بوده و اعالم داشتند كه بيانيـه تهـران را           

 برپايان دادن به اعتصاب قبول ندارنـد و فريـاد           يمبن
..  ديـروز سـكوت      "... اعتصـاب اعتصـاب   "مي زدند   

 اداره اطالعات يزد با فشار به      "!؟.. فردا   ..امروز فرياد   
معلمان عده اي را به حراسـت سـازمان فـرا خوانـده             
وآنها را تهديد نموده بودند كه  به معلمان بگوئيد كه           
اعتصاب را امنيتي نكنند وبه مديران دستور داده شده         
است تا اسامي معلماني را كه مي خواهند به اعتصاب          

 نيـز از معلمـين در       ي تعـداد  .ادامه بدهند ارسال كنند   
ــهرها ــد  يشـ ــورد تهديـ  مختلـــف بازداشـــت و مـ
   .قرارگرفتند

 نفر از فرهنگيان اصفهان نيز در مقابل        1000حدود   
اداره آموزش و پرورش تجمع كرده وشعار مي دادنـد          

تجمـع  . »تا اقدام اساسـى نـه كالسـى نـه درسـى           «
 و  180معلمان در شهر اصفهان به تعطيلي قريب بـه          

هـاي ايـن اسـتان         مدرسه در شهرستان   200بيش از   
در شـهرهاي ديگـر اسـتان اصـفهان ، از           . منجر شد 

شـهر،    شـهر، شـاهين     آباد، برخوار، خمينـي     جمله نجف 
شـهر و خوانسـار نيـز تجمعـاتي بـا             فالورجان، زرين 

 تـن   300در كاشان حدود    . ها نفر برگزارشد    حضور ده 
از فرهنگيان ضمن حضور در تجمعي شعارهايي نظير        

و » علم بهتر است يـا ثـروت، البتـه ثـروت ثـروت            «
معلمـان  . سر دادنـد  » كفايت، استعفا استعفا    وزير بي «

استان اردبيل نيز مقابل ساختمان آموزش و پـرورش         
. تحصن كرده و خواستار تحقق مطالبات خـود شـدند        

هاى خود تا     واعالم داشتند كه اگر مسئوالن به وعده      
 بـه قـوت خـود       "يـزد  "مرداد ماه عمل نكنند، بيانيه    

معلمان خراسان نيز در مقابل ادارات      . باقى خواهد بود  
آموزش و پرورش خراسـان اجتمـاع و خواسـتار رفـع       
تبعيض آنان با ساير ادارات، سازمان ها، ارگـان هـا و      

آنها خواستار به رسميت شناختن كانون      . نهادها شدند 
صــنفى فرهنگيــان بــوده وبــه مســئوالن و مــديران 

ر دادند كه نبايد خود را فراتـر از قـانون           اجرايى هشدا 

، فرهنگيــان خواســتار يدر قطعنامــه پايــان. نپندارنــد 
تأمين امنيت شغلى و مصونيت قضائى در محيط كار         
و توقف پيگيرى و مختومه اعالم نمودن پرونده هاى      
فعاالن تشكل هاى صـنفى در هيئـت هـاى بـدوى            
تخلفات ادارى و تسريع و تصـويب اليحـه مـديريت           
خدمات كشوري، كارآمد كردن بيمه ها و رفع توقيف         

در رشـت نيـز صـدها تـن از          . نشريه قلم معلم شدند   
معلمان در برابر اداره آموزش و پرورش يك گـردهم          

همچنـين در شـهرهاى     . آيى اعتراضى تشكيل دادند   
شيراز، خمين، كرمانشاه، فساء، بابل، تبريـز، اروميـه،         

، ابهـر، سـمنان ،     تربت حيدريه، رشتخوار، ميانـدوآب      
   .نيز اعتصاب معلمان انجام گرفت.... كامياران و 

بـر   » 83 ارديبهشت   13 مراسم   يقطعنامه پايان « در  
 معلمـان بـا سـاير       يرفع تبعيض بين متوسط دريـافت     

كارمنــدان دولــت در ارگانهــا، نهادهــا و ســازمانها و  
 يادارات وزارتخانههــا، تعيــين جايگــاه مناســب بــرا

نامه چهارم توسعه و نهادينـه كـردن        فرهنگيان در بر  
 تصـميمگير از    يحضور و نقـش معلمـان در نهادهـا        

 آمـوزش و پـرورش تاكيـد شـده          ي عال يجمله شورا 
 470 تعـداد    81طبق آمـار سـال      ( معلمان زن   . است

نيـر  . )هزار زن در آموزش و پرورش خدمت مي كنند        
 شان با همكاران مرد خـود       يعالوه بر خواست عموم   

ــان  ــ, خواه ــدكودك در  ايج ــاه و مه ــير خوارگ اد ش
واحدهاي آموزشي يا نزديك بـه آن و دادن فرصـتي           

بـراي  , براي مراجعه به شير خوارگاه و مهد كـودك          
تاسـيس آموزشـگاه هـاِي    , رسيدگي به كودكانشـان    

ايجــاد تســهيالت , مخصــوص فرزنــدان فرهنگيــان 
در بخـش هـايي از      . براي ادامه تحصيل آنهاهسـتند    

ما كه به دنبال امكان     :...  است كه    اين قطعنامه آمده  
ـ     يداشتن زندگ   آزاد بـوديم و     ي بهتر در چارچوب ايران
, كـرديم    حقوق معلمان را جستجو مـي      يترميم اساس 

با ابزار كردن عقالنيت، در گام اول تبعيضات موجـود          
ـ             چـه   يرا هدف گرفته و رفع آن را دنبال كـرديم؛ ول
ونـد و   ر  سود از اين كمترين هـم طفـره رفتـه و مـي            

  .دهند  آدرس ناكجاآباد مي
سازمان معلمان در پنج سال گذشته به عنوان ناظر و          

 فعال و مسئول با تحليـل شـرايط و اعـالم            يبازيگر
انديشيده در برابر قضاوت همگان       مواضع آنچه را مي   

 به گذشته نظرات    يقرار داده است، اينك نيز با نگاه      
ئله آمـوزش   قرار بود مس  .... نمايد  خويش را مطرح مي   
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 يو پرورش را در معرض نقد و نظر و آسـيب شناسـ            
همه افراد جامعه به ويژه صاحبان انديشـه و نظـر در            

 و  يداخل و خارج قرار داده و آن را به يك مسئله مل           
 تبديل نمايند و بـا توجـه و عنايـت خـاص و       يعموم

گيـر     فرهنگيان بحران دامن   يويژه به وضعيت معيشت   
رورش را تغيير دهند؛ اما وزير محتـرم آن         آموزش و پ  

ماه هـزار     ياش را همگان در د      و نتيجه ! نكرد كه بايد  
 ي نشست ب  يدر پ .... و سيصد و هشتاد به خاطر دارند      

 فرهنگيـان بـا مسـووالن چهـار         يهـا   سابقه تشـكل  
مسئوالن وزارت آمـوزش    (وزارتخانه و سازمان دولتي   

 و سـازمان    و پرورش، وزارت كشور، وزارت اطالعات     
 ي، همگــان را بــه بررســ)مــديريت و برنامــه ريــزى

 دعـوت   ي حـداقل  يها  حل   مشكل و يافتن راه    يعقالن
 داده شده در ايـن نشسـت،        يها  كرديم و طبق وعده   

 فرهنگيان نبود، هفته    ي جز مطالبات حداقل   يكه چيز 
 با كمترين تنش پشت سر گذاشـته        يمعلم سال جار  

 اخيـر   ي در روزهـا    شـنيده شـده    يها   زمزمه يشد؛ ول 
 بر كاهش زمان اجرا و تعداد افراد تحت پوشش          يمبن

 و عصبانيت را ي از نارضايتي شغلي، موج يطرح ارتقا 
زمـان  .....  در ميان فرهنگيان به دنبال داشـته اسـت        

 طرح از اول فروردين سـال هـزار و سيصـد و             ياجرا
هشتاد و سه بايد باشد و همچنـين ايـن طـرح بايـد              

 معلمان را شامل شـود و ضـمن         شصت و پنج درصد   
 بـر   ياعتراض به سـازمان مـديريت، عواقـب احتمـال         

گونـه     خواهـد بـود كـه اوضـاع را ايـن           يعهده كسان 
 تشـكيل،   يسـازمان معلمـان از ابتـدا      .... پسـندند   مي

هـا و آمـوزش و        خواستار نهادينه شدن ارتباط تشكل    
ها   پرورش بوده است و انتخاب مشاور در امور تشكل        

به تحقق آن نزديـك گردانيـد؛ ولـيكن مشـاور           ما را   
 از خود به يادگار نگذاشـت       يسابق كارنامه قابل قبول   

 جديـد در    ي مشـاور  يو در هفته گذشته شاهد معرفـ      
    ...ها بوديم  امور تشكل

 ، وزيــر آمــوزش و يبــا گســترش اعتصــابات ، حــاج
پــرورش اعــالم داشــت كــه  اليحــه تغييــر ضــوابط 

ز آن جمله فرهنگيـان در      پرداخت كارمندان دولت و ا    
كميسيون اجتماعي دولت در دست بررسي است ودر        

ضـوابط پرداخـت    , صورت تصويب نهائي اين اليحه      
حقوق و و دستمزد در دسـتگاهها كـه پـيش از ايـن              

. يكسان خواهد شـد   , داراي قوانين متفاوتي بوده اند      
همچنين  آيـين نامـه رتبـه بنـدي و ارتقـاي شـغلي             

ــوراي اد ــان در ش ــتخدامي در دســت معلم اري و اس
معلماني كه داراي ,  باشد كه با اجراي آن      يبررسي م 

با كسـب   , تحصيالت باالتر و تجربه بيشتري باشند       
خبـره و عـالي از امتيـازات مـالي          , رتبه هاي ارشـد     

اما محتواى طرح رتبه    . بيشتري برخوردار خواهند شد   

بندي و ارتقاي شغلي معلمان آنقدر تغييـر كـرده كـه            
الف ادعاهاى مسئوالن وزارتخانه، هـيچ يـك از         برخ

معلمان واجد شرايط حتى به رتبه ارشـد هـم دسـت            
به عنوان نمونه يكى از امتيـازات بـه         . نخواهند يافت 

. ارائه گواهى آموزش ضمن خدمت مربوط مـى شـود         
اوالً معلمى كه در دو سه نوبت مشغول و مجبـور بـه        

س كار دوم و سوم است، فرصت شركت در اين كـال          
ثانياً كسب امتيـاز ويـژه آمـوزش     . ها را پيدا نمى كند    

ضمن خدمت، منوط به گواهى صادره مربوط به بعـد          
 بوده و گواهى هاى صادره پيش از سـال          79از سال   

ايـن  .  اعتبارى براى كسب امتياز نخواهـد داشـت    79
 شـوند كـه     ي صادر مـ   يگونه آيين نامه ها در شرايط     

ق نماينـدگان تشـكل     قبال بنا بر پيشنهاد مـورد توافـ       
هاى صنفى فرهنگيان و مسئوالن وزارت آمـوزش و         

ــرورش در نشســت  ــاه در باشــگاه  27پ ــروردين م  ف
، معلم  500فرهنگيان، حداكثر امتياز براى معلم ارشد       

 امتياز اعالم شده بـود      1300 و معلم عالى     900خبره  
 وزارت آموزش وپرورش ،     يو تغيير اين ميزان از سو     

. راض فرهنگيان تبديل شده اسـت     خود به  عامل اعت    
در حالى كه مسـئوالن وزارت آمـوزش و پـرورش از            

 ماهـه  20اجراى طرح ارتقاى شغلى آن هم با تـاخير       
در اين وزارتخانه، به مثابـه سـند افتخـار در كارنامـه             
فعاليت خود ياد مى كننـد، فرهنگيـان معتقدنـد كـه            
اجراى اين طرح نتيجه اى در بر نداشته جز آنكه بـه            

بعـيض و نـابرابرى در ميـان قشـر فرهنگـى دامـن       ت
خواهد زد و به نظر مى رسد شايد هدف اصلى اجراى      
ايــن طــرح، بيشــتر بــرهم زدن اتحــاد و يكپــارچگى 
فرهنگيان است كه در هـر نوبـت از فراخـوان بـراى             
اعتراضات علنـى و بيرونـى، بـدون در نظـر گـرفتن             

ز هرگونه امتيازى براى خود نسبت به ديگرى، فارغ ا        
هرگونه چشمداشت سياسـى و صـرفاً بـا درخواسـت           
بهبود وضعيت معيشتى در كنار يكديگر گام برداشـته         

  .اند
اگرچه با اجراى طـرح افـزايش حـداقل حقـوق هـا،             
حقوق افراد ديپلمه و باسابقه كم افـزايش يافتـه امـا            

معلمـان كـه خواهـان      . حقوق بقيه ثابت مانده اسـت     
ان دولت بودنـد     با ديگر كاركن   ي اشل حقوق  يهماهنگ
 حقوق بـا    ي داشتند كه خواست ما نه برابر      يعنوان م 

كاركنان خود آموزش و پـرورش بلكـه دراسـاس بـا            
 ي است كه به ديگر كاركنان دولت پرداخت مـ         يمبلغ
معلمـان در اعتـراض بـه تبليغـات غيرواقعـى           . گردد

مسؤوالن درمورد افزايش حقـوق هـا معتقدبودندكـه         
شود كه نزديك به نود و      همه اينها درحالى گفته مى      

نه درصد معلمان هنوز هم زيرخط فقـر زنـدگى مـى            
آنهــا خواســتار رفــع تبعــيض، تصــويب طــرح .كننــد

پيشنهادى ارتقاى شغلى فرهنگيان با تأييد نمايندگان  
تشكل هـا، حـذف مـوارد تبعـيض آميـز در اليحـه،              
نهادينه شدن نقش معلم در نهادهـاى تصـميم گيـر،           

   . باشنديم... زنشسته واصالح حقوق همكاران با
درمرداد ماه سال جارى، نماينـدگان تشـكل هـاى           

صنفى فرهنگيان سراسر كشوردر نشسـت سراسـرى        
تشكل هاى صنفى در گيالن تصميم خواهند گرفـت         
كه در قبال وعده هاى محقق نشده وزارت آموزش و          
پــرورش و ســازمان مــديريت و برنامــه ريــزى چــه  

نماينـدگان تشـكل   سياستى را اتخاذ كنند و تحصـن        
هــاى صــنفى فرهنگيــان سراســر كشــور بــا چنــين 

   .تصميمى به كار خود پايان داد
 كه مبارزه معلمـان ، كـارگران ، زنـان و            يدر شرايط 

 برحـق   ي تحقق خواسته هـا    يديگر اقشار جامعه برا   
 پيدانموده است ، تغييـر نظـم   يشان ابعاد گسترده تر   

  متحد   يموجود بايد دردستور كار يك  جنبش توده ا        
 رژيم ي هم آخرين رمق ها يقرارگيرد تا در كنار وبرا    

 نـو درجامعـه     ي را گرفتـه وپيـام آوران نظمـ        ياسالم
به ياد بسپاريم كه انقالب كار آگاهانه توده ها         . باشند

 متشكل است ، در راه تحقق آن دسـتانمان را بـه             ي
  . از آن توده هاستيپيروز. هم بفشاريم

  
  پيام همدردي

  

ي و ارجمند، جميله رحيمي و عمر       رفقاي گرام 

  ايلخاني زاده

ــز و   ــر عزي ــده درگذشــت دخت ــر تکاندهن خب

ــا را در   ــدتان، د رتصــادفي دلخــراش، م دلبن

بـا ابـراز صـميمانه      . تاسفي عميق فـرو بـرد     

ترين همدرديها، ما در ايـن لحظـات سـخت و           

جانگداز خود را در کنـار شـما احسـاس مـي            

  .کنيم و شريک غم اندوهتان مي دانيم

شـب  «با آرزوي بردباري براي شما، خـاطره     

 سـالگي، زود    ۲۱ي نازنين را که در سـن        »بو

هنگام با دنيايي از اميد و آرزو سر در نقـاب           

  . خاک کشيد گرامي مي داريم

  

  با احترام فراوان

ــاد    ــازمان اتح ــومي س ــط عم ــرف رواب از ط

  فدائيان خلق ايران 

  محمد اعظمي

  ۲۰۰۴ ژوئن ۱۰/ ۱۳۸۳ خرداد ۲۱
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به مناسبت برپايي 
لوح ياد بود قربانيان 
ترور ميكونوس در 

 برلن
  

پس از ماه ها كشمكش سـرانجام در روز سـه           

 از لوح يـادبود قربانيـان   ۲۰۰۴ آوريل ۲۰شنبه  

در ميـان   . ترور ميكونوس پـرده بـرداري شـد       

 نفر از شركت كنندكان در مراسـم        ۸۰۰بيش از   

هـــاي سياســـي اپوزيســـيون بـــويژه  كـــرايش

ــاي  ــرات  نيروه ــزب دمك ــرد و وابســتگان ح ك

كردستان ايران و بازماندگان قربانيان حضور      

شلوغي در پيرامون لوح بقدري بود كه       . داشتند

توانستند صحبت خـود      سخنرانان به زحمت مي   

در ايـن   . را شروع و يا به گوش همـه برسـانند         

مــن  خــانم مونيكــا تــي“ بــي نظمــي”ازدحــام و 

ورك شـارلوتن بـ   -شهردار منطقه ويلمـرزدرف   

در برلن در گزارش و خير مقدم خود نتوانست         

ــتمداران حاضــر در مراســم از   ــه سياس از هم

جملــه وزيــر داخلــه بــرلن و برخــي نماينــدگان 

 .مجلس فدرال و ايالتي آلمان تشكر كند
من در ابتداي سخنراني افتتـاحي خـود          خانم تي 

به جنجالي بودن اين لوح با اشاره به فشارهاي 

يــم ايــران و همچنــين   متعــدد نماينــدگان رژ 

مالقــاتش بــا نماينــده ســفارت ايــران در بــرلن 

سخن گفت برپايي اين لوح تصميم درستي بود        

تا نام مهمانان اين شهر كه قربـاني يـك تـرور            

اند براي هميشه در تاريخ اين شـهر    دولتي شده 

ــود  ــظ ش ــان و   . حف ــكر از باني ــمن تش وي ض

مبتكران برپايي اين لوح و كساني كه توانسـتند         

ا همت خود هزينه آن را فراهم كنند، محتـواي          ب

لوح و تغييري كه بـا تقاضـاي دولـت فـدرال و             

توسط دولت ايالت برلن شده بود را ذكـر كـرد         

و اظهار داشت نوشته لوح حاضر به متن حكـم     

تر است زيـرا بـا توجـه بـه مـتن              بسيار نزديك 

حكم دادگاه زمامداران وقت ايران مسئول ايـن        

 پـس از وي هـانس يـواخيم    .ترور دولتي بودند  

اريــك وكيــل يكــي از شــاكيان خصوصــي در  

دادگاه ميكونوس از پرپايي دير ولي نـه خيلـي          

دير هنگام لوح ياد كرد و گفت ذكر زمامـداران          

هـا بـه      وقت بر لوح به اين معني نيسـت كـه آن          

گذشته تعلـق دارنـد، حاكمـان آن زمـان ايـران            

اري زمامداران فعلي نيز هستند و اين بايد هشد       

به دولتمداران آلمان باشـد تـا زبـاني گويـا در            

هاي دولتي داشـته باشـند بـه          مقابل تروريست 

ويژه هنگامي كه صحبت از استرداد عامل ايـن         

وي . ترور يعني كـاظم دارابـي در ميـان اسـت          

همچنين اظهار داشت با اين لوح نام قربانيان و         

مسئولين ترور براي هميشه ثبـت خواهـد شـد          

يم حاكم بر ايـران را خـود مـردم          اما تكليف رژ  

 . ايران روشن خواهند كرد
پس از وي ميرو عليار از دفتر اروپـايي حـزب           

دمكرات كردسـتان ايـران پيـام دبيـر اول ايـن            

در اين پيام آمده بـود كـه        . حزب را قرائت كرد   

اين لوح تنها به ياد قربانيان ميكونـوس نيسـت          

بلكه به ياد همه قربانيان ايـن رژيـم بخصـوس           

قربانيان ترور دولتـي ايـن رژيـم در خـارج از            

سـپس كـژال عبـدلي همسـر        . باشـد   كشور مـي  

سابق عبدلي پيامي به زبان كردي قرائت كرد و 

سرانجام سارا دختر نوري دهكـردي پيـام پـر          

احساس خود را با ذكر آخرين روز مالقات بـا          

پدرش، چگونگي شنيدن ترور، تاثير اين تـرور         

اش سـخن گفـت وي        دهو دادگاه بر او و خـانوا      

اظهار داشت رژيم حاكم بر ايران بايد بداند كـه   

توانــد جلــوي  بــا تــرور فعــاالن سياســي نمــي 

مقاومت و مبارزه مردم و بخصـوص جوانـان         

آنگاه با خواهش خانم شهردار شهره      . را بگيرد 

بديعي، كژال عبدلي، سـارا دهكـردي و رسـول          

شـــرفكندي، بازمانـــدگان قربانيـــان تـــرور    

 : ز لوح يادبود پرده برداري كردندميكونوس ا
در اين محل در رسـتوران سـابق ميكونـوس          “

 سه تن از رهبران حـزب       ۱۹۹۲ سپتامبر   ۱۷در  

 دمكرات كردستان ايران
 دكتر صادق شرفكندي

 فتاح عبدلي
 همايون اردالن

 به همراه سياست مدار ساكن برلن
 نوري دهكردي

 .توسط زمامداران وقت ايران به قتل رسيدند
ها در مبارزه براي دمكراسي و حقـوق بشـر          آن

 “.جان باختند
  

تالش براي برپايي اين لوح امكاني بـود كـه در           

اختيار اپوزيسيون قرار داشـت تـا از آن بـراي         

 .مبارزه عليه رژيم استفاده كند
 ۱۰( كمي پس از اعالم حكـم        ۱۹۹۷در تابستان   

ــل  ــيال   ) ۱۹۹۷آوري ــزاب سوس ــدگان اح نماين

ــبزها و س  ــرات، س ــك  دمك ــم دمكراتي وسياليس

درشوراي شهر منطقه ويلمرزدورف فكر براي      

برپايي لوح به ياد قربانيان ترور ميكونـوس را         

درآن زمان وزارت امور خارجـه      . مطرح كردند 

ي نمايندگان شـوراي      وقت آلمان در پاسخ نامه    

از آن جايي كه حكم دادگاه      “: شهر اظهار داشت  

د هنوز قطعي نشده است از تصـميم فعلـي خـو          

 “.صرف نظر كنيد
 حكــم دادگــاه ميكونــوس ۱۹۹۸ دســامبر ۹در 

قطعي شد اما در ايـن زمـان خـاتمي در ايـران             

هـايي    رييس جمهور بود و تب اصالحات بخش      

را فرا گرفته بـود، بسـياري از        “ اپوزيسيون“از  

نيروهـــاي آلمـــاني نيـــز در تـــوهم پيشـــرفت 

اصالحات در ايران بودند و رغبت چنـداني بـه          

امـا اريـك وكيـل      .  اقداماتي نداشتند  انجام چنين 

يكي از شـاكيان خصوصـي و نماينـده كـانون           

پناهندگان سياسي ايران در بـرلن در سـپتامبر         

ــرور   ۲۰۰۲ ــالگرد تـ ــين سـ ــم دهمـ  در مراسـ

ميكونوس دوباره پيشنهاد برپايي لـوح يـادبود        

نماينـدگان احـزاب حاضـر در       . را مطرح كردند  

ال كردنـد   مراسم اين بار از اين پيشنهاد اسـتقب       

ولي بار ديگر به نگراني چند سال پيش وزارت         

 از  ۲۰۰۲در نوامبر   . امور خارجه اشاره نمودند   

طــرف اريــك و نمانيــده كــانون پناهنــدگان بــا  

رييس كميسيون امور فرهنگي در پارلمان برلن    

خانم آليس اشتروور بـراي صـحبت در مـورد          

ايشان با پيشنهاد . لوح ياد بود تماس گرفته شد

ــل و  مواف قــت داشــتند وطــي دو نامــه در آوري

 نظر وزارت امور خارجه آلمان را       ۲۰۰۳ژوئيه  

چـون  . در مورد برپايي اين لوح خواستار شـد        

پاســخ وزارت امورخارجــه بــه درازا كشــيد    

ــزب  ــدگان ح ــرات و   نماين ــيال دمك ــاي سوس ه

ســـبزها بـــا پشـــتيباني حـــزب سوسياليســـم 

دمكراتيك تقاضاي برپايي لـوح را بـه شـوراي          

 با اين تقاضـا     ۲۰۰۳در اوت   .  منطقه دادند  شهر

موافقت شد و به وزارت امور خارجه نيز اطالع       

 سرانجام وزارت   ۲۰۰۳ نوامبر   ۱۴در  . داده شد 

يـي    امور خارجه عدم مخالفت خود را طي نامـه        

سپس مراحل فني   . به خانم اشترووه اعالم كرد    

بـا اعـالم    . و جمع آوري كمك مـالي آغـاز شـد         

ون پناهندگان سياسي ايراني در     علني بيانيه كان  

هـاي مـالي تـالش        برلن براي جمع اوري كمـك     

نمانيدگان جمهوري اسالمي در ايـران و بـرلن         

براي جلوگيري از نصـب لـوح شـروع شـد در            

تهــران ســفير آلمــان بــه وزارت امــور خارجــه 

 نمانيـده   ۲۰۰۳ دسامبر   ۱۷فراخوانده شد و در     

م رسمي سفارت ايران در برلن بـه ديـدار خـان          
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هيچ كدام از ايـن ديـدار هـا نتيجـه           . من رفت   تي

. مثبتي براي رژيم حاكم در ايران در برنداشـت        

سپس شهردار تهران بـه اسـتاندار بـرلن نامـه           

اين نامه ديگر همه را از برپايي اين لوح      . نوشت

هاي ايران و آلمان در        دولت  دخالت. باخبر كرد 

هـا در     هـاي آن    اين جريان همچون ديگر دخالت    

ل و بعد از شروع دادگاه به ضـرر عـاملينش           قب

ها از طرفي برپايي لـوح را      اين دخالت . تمام شد 

به يك مساله عمومي بدل كرد و تغيير متن لوح          

باعث شد كه اين متن بـرخالف تفسـير برخـي           

ــم  ــر سياســي محك ــاتر و از نظ ــر شــود گوي . ت

بسياري از نيروهـاي اپوزيسـيون كـه در ايـن           

اهانـه ايـن موقعيـت را       ها آگاهانـه يـا ناآگ       سال

ناديده گرفته بودند به دفـاع از آن پرداختنـد و           

هـاي متعـدد بـه پشـتيباني آن           با انتشار بيانيـه   

برآمدند و در روز پرده برداري بـه ماننـد روز    

 .حكم دادگاه با دسته گل در محل حاضر شدند
بــا پــرده بــرداري از ايــن لــوح يــادبود مرحلــه 

س بـه پايـان     ديگري از پيامدهاي ترور ميكونو    

اين ترور و مسايل دنباله آن امـا هنـوز          . رسيد

هنوز رژيم ايـران و حـزب اهللا    . تمام نشده است  

به طور جدي در تالش استرداد كاظم دارابي و         

ــوقي    ــعيت حقـ ــوز وضـ ــتند، هنـ ــاس هسـ عبـ

زمامداران ايراني كه به طـور مسـتقيم در ايـن           

اند روشن نشده است، هنـوز       ترور دست داشته  

براي هـيچ يـك از هـاي قربانيـان          در هيچ كجا    

 ۱۳۶۷ هـاي سـال       يي و اعدامي    هاي زنجيره   قتل

  ...هنوز. ي يادبودي نصب نشده است لوحه... و

. 
 حميد نوذري

  ۲۰۰۴ آوريل ۲۹برلن 

  

  

  
  

  

   معرفي كتاب
     

سند رسمي و ثبت 
شدة جنايتهاي 
  جمهوري اسالمي

  

  .حكم دادگاه ميكونوس

  . صفحه۵۴۱. مظفر:  برگردان

  

  شيدا نبوي

  

تـوان گفـت      اگر جنبة اغراق به خود نگيرد، مـي       

همين يك كتاب، سـندي اسـت مكفـي در اثبـات            

ــران    ــالمي اي ــوري اس ــت جمه ــاي دول . جنايته

، چهــار ۱۹۹۲جنــايتي كــه در آن، در ســپتامبر 

دكتــر صــادق شــرفكندي دبيركــل حــزب : نفــر

دموكرات كردستان ايران، فتاح عبـدلي نماينـدة       

ــا؛ در   ــزب در اروپ ــايون  ح ــاريس، هم ــر پ دفت

اردالن نمايندة ايـن حـزب در آلمـان، و محمـد            

نوري دهكردي از دوسـتان و نزديكـان حـزب          

. دموكرات، در رستوراني در برلين ترور شدند      

و اين، اولين و تنها ترور جمهوري اسـالمي در          

ــران نبــود؛ گذشــته از      ــارج از مرزهــاي اي خ

سركوب، كشتارها، اعدامها و ترورهـاي داخـل        

  .ركشو

اهميت دادگاه ميكونـوس در اينسـت كـه بـراي           

اولين بار، حكم محكوميت يك قدرت دولتـي را         

اي شد براي اسـتقالل قـوة         صادر كرد و نمونه   

قضــائيه از تشــبثات و اعمــال نفــوذ قــدرتهاي  

   .دولتي

  

كتــاب حكــم دادگــاه ميكونــوس در محكوميــت 

آمران و عامالن جنايات ميكونوس، متن كامـل        

ست كه سه سال و نيم، از اكتبر        حكم دادگاهي ا  

، به طول انجاميـد و طـي        ۱۹۹۷ تا آوريل    ۱۹۹۳

ــت    ۲۴۷ ــن جناي ــات اي ــام جزئي ــه تم ــه، ب  جلس

رسيدگي كـرد، حرفهـاي همـة متهمـان و همـة            

شــهود را شــنيد و عليــرغم اقــدامات برخــي از 

مقامات دولتي آلمان، كه  تحت فشارهاي دولت        

ارنـد،  خواستند بـر رأي آن تـأثير بگذ         ايران، مي 

حكم خود را در محكوميت قدرتمداران حكومت       

ايران به عنـوان آمـران و عـامالن ايـن جنايـت             

   .صادر كرد

 صادر شد و فـرداي  ۱۹۹۷حكم در دهم آوريل    

ــان   ــاني زب ــة آلم زود دويچــه "آن روز روزنام

در ذكــر اهميــت جهــاني ايــن حكــم " ســايتونگ

ــت ــاريخ   : "نوش ــط وارد ت ــوس فق ــم ميكون حك

براي اولين بار يـك     . واهد شد قضايي آلمان نخ  

ــل،    ــدة قت ــك پرون ــالي در بررســي ي ــاه ع دادگ

رهبران در قدرت يك دولت ديگـر را روشـن و           

   ."صريح مسئول اصلي جنايت شناخت

يــواخيم اريــگ، وكيــل مــدافع يكــي از شــاكيان 

:  نوشــت۱۹۹۸خصوصــي ايــن پرونــده، در   

 فقــط نــام يــك ۱۹۹۲ميكونــوس، تــا ســپتامبر "

ــا  ــي يون ــرة تفريح ــان  جزي ــن زم ــود، از اي ن ب

امـا  . مترادف با قتل وحشتناك به دستور است      

ــوس، همچــون    ــم، ميكون ــان صــدور حك از زم

بخش استقالل قوة قضـائي، تمايـل        نشان جرأت 

به روشنگري بدون مراعات مسايل سياسـي و        

اعالم حقيقت عليرغم فشار، و به طور خالصـه         

  )پيشگفتار كتاب." (نشان اميد است

  

  چگونگي جنايت

ــپتامبر ۱۷ در ــزدوران ايرانـــي و ۱۹۹۲ سـ ، مـ

لبنــاني دولــت اســالمي ايــران، بــا شناســايي و 

اطالعات كامـل، بـه نشسـتي كـه رهبـر حـزب             

دمــوكرات كردســتان ايــران، دكتــر صــادق     

شرفكندي و سه تـن از يـارانش بـا تعـدادي از             

ــوس    ــتوران ميكون ــران در رس ــيون اي اپوزيس

آسـا،   داشتند حمله كردند و در يك يورش بـرق        

همــه را زيــر رگبــار مسلســل گرفتنــد و بــراي 

اطمينان از نتيجة جنايت، با سـالح كمـري تيـر            

خالص را هم به دكتر شرفكندي شليك كردنـد         

   .و گريختند

خبــر ايــن تــرور، در سراســر اروپــا بــه نحــو  

پليس آلمـان بـا همكـاري       . وسيعي منعكس شد  

سرويسهاي امنيتي و پلـيس ديگـر كشـورهاي          

شروع به رديـابي و تحقيـق       اروپايي، بالفاصله   

در ايـــن تعقيـــب و . در مـــورد متهمـــان كـــرد

مراقبتها، همه جا رد پاي كاظم دارابي، ايرانـي،         

و . شـد   به عنوان مسئول عمليات ترور پيدا مـي       

سرانجام، پليس آلمان پـنج ايرانـي و لبنـاني را           

يوســف امــين، محمــد اتــريس، : دســتگير كــرد

   .س رحيلعطاءاللـه عياد، كاظم دارابي، و عبا

در بازجوييها و بازپرسيهاي متعـدد و مفصـل         

از ايـــن متهمـــان، بـــه تـــدريج تمـــام جريـــان 

ريزي و نقشة ترور و چگونگي تـداركات     برنامه

ــرلين     ــايي ب ــتگاه قض ــراي دس ــراي آن ب و اج

روشن و تاريخ تشكيل دادگاهي براي محاكمـة        
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 ۲۸محاكمة متهمـان، در     . اين متهمان تعيين شد   

ل پس از انجام جنايت، آغـاز       ، يكسا ۱۹۹۳اكتبر  

و ايـن   . شد و سه سال و نيم به طـول انجاميـد            

 جلسه، گام به گام و با دقت و         ۲۴۷دادگاه، طي   

مسئوليتي كم نظير، تمـام جزئيـات و اطالعـات          

گيري از سوي مقامـات       مربوط به نحوة تصميم   

كميتـة عمليـات   "باالي حكـومتي ايـران و نقـش      

ت؛ از قبيـل خانـه،      ، تداركات و تهية امكانا    "ويژه

هـاي    اتومبيل، پول، اسناد و مدارك و گذرنامـه       

هـاي الزم،     ضروري، و مهمتـر از همـه اسـلحه        

انتخاب مجريان كشتار، و نيز نقشه و چگونگي        

اظهـارات متهمـان    . انجام جنايـت بررسـي شـد      

شنيده شد و اسناد بسـياري مـورد بررسـي و           

در ايــن دادگــاه كــه تحــت . تــدقيق قــرار گرفــت

شـد، شـهود      شديد امنيتـي برگـزار مـي      حفاظت  

زيادي، كه بسياري از آنها براي جريان دادگاه        

كننــده بــود،  در اثبــات آمريــت  ســران   تعيــين

   .حكومت اسالمي در جنايت، شهادت دادند

در طول اين مدت فشارهاي مختلفـي از سـوي          

مقامات ايراني و آلماني بر وكـال و دادسـتان و       

 بتوانند از تشكيل    شد تا   رئيس دادگاه اعمال مي   

ــأثير     ــر رأي آن ت ــا ب ــد و ي ــوگيري كنن آن جل

بگذارند اما دادگاه در مقابل تمام ايـن فشـارها          

ــل    ــم آوري ــرد و  ســرانجام، در ده مقاومــت ك

در ايــن رأي، .  رأي خــود را صــادر كــرد۱۹۹۷

متهمان به حبسهاي متفاوت، از سه سال تا ابد،         

 و مهمتـر از همـه، دادگـاه عـالي         . شدند  محكوم  

بــرلين، ســران حكــومتي ايــران، را بــه عنــوان  

آمران و عامالن اين ترور شناخت و براي علي         

ــرار      ــران، ق ــت اي ــت امني ــر وق ــان، وزي فالحي

   .المللي صادر كرد بازداشت بين

در پيشگفتار كتاب حكم دادگاه ميكونـوس، بـه         

ــته  ــل از نوش ــي از   نق ــگ، يك ــواخيم اري اي از ي

 سـال   وكالي شاكي خصوصي اين دادگـاه، در      

، ۱۹۹۲ ســـپتامبر ۱۷در : "، آمـــده اســـت۱۹۹۸

هنگامي كه يك تيم مرگ به دستور دولتمـردان         

ايــران، در رســتوران ميكونــوس در بــرلين،    

ــرد   ــران اپوزيســيون ك ــوكرات (رهب حــزب دم

را به قتل رساند، اروپا تبـديل       ) كردستان ايران 

به منطقة به اصطالح از نظر حقوقي، آزاد براي         

، و  ..." ديپلماتيـك شـده بـود      قاتلين با پاسپورت  

اين سخن، يـادآور رفتـار كشـورهاي اروپـايي      

است با قاتالن و تروريسـتهاي اعزامـي دولـت          

قاتل دكتر عبدالرحمن قاسملو در وين      : اسالمي

، قاتالن دكتر شاپور بختيـار در       )۱۹۸۹(اتريش  

ــاريس  ــوي در  )۱۹۹۴(پـ ــر رجـ ــاتالن دكتـ ، قـ

ظ حفـ "سوئيس، ووو، كه هر يك، تحـت عنـوان          

و بــراي تــأمين منــافع اقتصــادي " منــافع ملــي

دولتهاي اروپايي با ايران، با اسكورت پليس از        

زندان بيـرون آورده شـدند و از فرودگاههـاي          

اين كشـورها بـه تهـران فرسـتاده شـدند و در           

  ."قدر ديدند و به صدر نشستند"آنجا 

  

و اينك، كاري سترگ و قابل سـتايش صـورت          

امل حكم دادگاه را با     گرفته و همتي بلند، متن ك     

وسواس و دقت كامل، از زبان آلماني  به زبان          

   .فارسي برگردانده است

كتاب حكم دادگـاه ميكونـوس را بايـد خوانـد،            

بايد آنرا به عنوان يك سند تاريخي بسيار مهم         

نگهداشت و به ديگـران هـم توصـيه كـرد آنـرا         

چرا كه سندي است محكم،     . بخوانند و نگهدارند  

وشن در اثبـات بـي ترديـد جنايتهـاي          گويا و ر  

  .جمهوري اسالمي ايران

  

در خاتمه، به خاطر اهميت بسيار اين دادگـاه و          

اين حكم و ايـن كتـاب، بايـد ذكـر كـرد كـه در                

نوشتن چند نام، اشتباه صورت گرفته كه اميـد         

است در چاپهاي بعدي اصالح شـود، از جملـه          

ــه در سراســركتاب      ــرفكندي ك ــر ش ــام دكت ن

آورده شده و يـا عزيـز غفـاري ـ     ) شرافكندي(

صــاحب رســتوران كــه در حملــة تروريســتها  

مجروح شد ـ كه به اشتباه طبيب غفـاري گفتـه    

تواند   شده، يكي دو اسم هم اشتباه است كه مي        

غلــط چــاپي باشــد، مثــل صــديق كمــانگر كــه   

كمانگيز آمده، و عبدلي كه در آغاز كتاب عبدي         

رت ذكر شده، و يا هـادوي مقـدم كـه بـه صـو             

  .هدوي مقدم درآمده است

  

  :كمك هاي مالي رسيده
   فرانک سوئيس۱۰۰    سامان

  هواداران سازمان از سوئيس 

   فرانک سوئيس۵۰    

   يورو۵۰  مسعود از هلند

   يورو۹۰  تن هلند رويين 

   يورو۲۰۰  آلمانهمايون 

  

با كمك هاي مالي 
 خود ، ما را در انجام
  وظايفان ياري رسانيد

  

  ۴بقيه از صفحه 

  ترکيب و جايگاه مجلس هفتم
قتدار و اين کار مسلماً بر ميزان ا

اين .  اين نهاد هم تأثير خواهد نهاديگير تصميم
 از قدرت و يامر بدان معناست که اوالً بخش

 ياختيار مجلس در دست افراد، نهادها و محافل
است که مستقيماً » ي همآهنگيشورا«همچون 

وارد مجلس نشده و از بيرون آن را هدايت و 
کنند و، ثانياً، عناصر ردة دوم   يکنترل م

 يوارد هم از تجربه و توان و اعتبار سياس هتاز
، در حد اسالف ي نقش نمايندگي ايفاي برايکاف

خويش، برخوردار نيستند، هرچند که در اثر 
 از قدرت ياين تغيير و تبديل طبعاً بخش

اين همان .  هم نصيب آنان شده استيسياس
 متفاوت، در مورد ي است که، در سطحيچيز

 ي شهرهايض تهران و بعي اسالميشورا
راهبردها و . ديگر اتفاق افتاده است

 مربوط به وظايف اين ي اصليگيريها تصميم
در ) و از جمله انتخاب شهرداران( شوراها 

اگرچه . شود يخارج از آنها تعيين و اتخاذ م
 و در سلسله مراتب ياين نهادها به لحاظ قانون

، به واقع، اختيارات يا  و منطقهي محليقدرتها
 شگرد ياند، اما به کارگير  نداشته هميزياد

 تصاحب آنها، از قدرت و اعتبار يمزبور برا
  .آنها نيز کاسته است

 که به تدريج از ياقتدار و اختيارات
 سلب و، به صورت ي اسالميمجلس شورا

، به رهبر، مجمع ي و يا غيرقانونيقانون
 نگهبان و غيره يتشخيص مصلحت، شورا

ط حاکم، به واگذار گرديده است، در شراي
نه ترکيب . جايگاه اولية خود باز نخواهدگشت

 مجلس، اساساً، قادر به اعادة چنين حقوق يفعل
 که آنها را ي است و نه نهادهاييو اختيارات

 حاضر به ياند به سادگ تصاحب کرده
مجمع تشخيص . بازگرداندن آنها خواهند بود
 ي و با همدستيا مصلحت تحت هدايت خامنه

 ي ديگريالً، به نهاد قانونگذار، عميرفسنجان
تبديل شده که، رفته رفته، به اختيارات و 

 يافزايد و در برابر کس ي خود نيز ميدخالتها
 نگهبان، کار يشورا. هم پاسخگو نيست

خود را به دستگاه » ينظارت استصواب«
 مبدل ساخته يا  گستردهي و جاسوسياطالعات

 انتها، در و زمام اختيار انتخابات را، از ابتدا تا
در صورت تداوم اين . دست گرفته است

 ي مجلس هفتم الگويوضعيت، انتخابات نمايش
 ي اسالمي در جمهوريهر انتخابات ديگر

 مجلس يخواهد بود و حاصل انتخابات نمايش
 ي در جمهوري هر انتخابات ديگريهفتم الگو

 ي خواهد بود و حاصل انتخابات نمايشياسالم
  . نيستيجلس فرمايش جز مينيز، البته، چيز
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  داستان
  دزد ومال

  
  محمود بهنام

  -های سياسی خمينی، در موعظه

مذهبی مکرر خود، با اشاره به تقوا و منزه 

بودن روحانيون، چند بار حکايتی را با اين 

ای  مضمون نقل کرده بود که روزی مردم طلبه

کنند و مؤمنان  را در حين دزدی دستگير می

 و برند خبر آن را پيش مجتهد و مرجع تقليد می

گويد که اين شخص دزدی است که به  او می

لباس روحانيت درآمده است و گرنه روحانی 

سوژة اصلی فيلم جنجال ! شود که دزد نمی

که در » مارمولک«برانگيز و پرفروش 

ارديبهشت امسال در سينماها به نمايش 

  . درآمد، همين حکايت است

داستان فيلم از اين قرارست که دزد 

م رضا، که نقش مارمولکی را داری به نا سابقه

رضا «بر بازويش خالکوبی کرده و به 

معروف شده است، در پی انجام » مارمولک

ای زخمی و در  عمليات سرقت در اثر حادثه

مأموران پليس . شود بيمارستان بستری می

وی را رديابی کرده و برای دستگيری او به 

آيند ولی رضا مارمولک با  بيمارستان می

سهای آخوند هم اتاقش در آن پوشيدن لبا

او بعد . گريزد بيمارستان، از چنگ مأموران می

از فرار هم لباس آخوندی را از  تن در 

آن هم » مزايای«خواهد از  آورد و بلکه می نمی

در ادامه ماجراهای مضحک، او .  مند شود بهره

کند  موعظه می. شود امام جماعت مسجدی می

ل را پايان و دعوای زن و شوهری از اهل مح

راه پيدا » خدا«و در نهايت نيز به ...  دهد می

سرانجام مأموران وی را شناسائی . کند می

آيند  کرده و ظاهراً در صدد دستگيری او بر می

  .رسد و فيلم با پايانی معلق به انتها می

کارگردان اين فيلم کمال تبريزی، از 

فيلم سازان با سابقه و مورد تأييد دستگاههای 

تی است که، پيش از اين،  اغلب حکوم

» ليلی با من است«، »شيدا«های او، مانند  ساخته

دفاع «، فيلمهايی با مضمون »مهر مادری«و 

و يا دربارة مسائل عاطفی و ) جنگی(» مقدس

تهيه کنندة آن هم . خانوادگی بوده است

منوچهر محمدی است که از عناصر پرنفوذ و 

ر دوران شناخته شدة صنعت سينمای ايران د

سازندگان . آيد جمهوری اسالمی به حساب می

که به گفتة خودشان فيلمی با هدف » مارمولک«

اند، در عين حال،  ساخته» دفاع از روحانيت«

اند، در  نگاهی هم به گيشة سينماها داشته

پرداختن به چنين موضوعی، در شرايط حاکم، 

. اند جسارت آشکاری نيز از خود نشان داده

ئی، نويسنده و سينماگر مستقل و بهرام بيضا

نامدار ايران، چند سال پيش در ارتباط با 

مشکالت فيلم سازی در ايران، به اين مسئله 

هم اشاره کرده بود که هر فيلمی که ساخته 

شود به نوعی به قشر يا صنفی که دارای  می

اتحاديه و تشکيالت خود نيز هستند 

خورد و اين هم مانع مضاعفی ايجاد  برمی

ی »صنف«اما فيلم مارمولک به . کند می

پردازد که نه تنها اتحاديه بلکه ارکان عمدة  می

حکومت را در دست خود دارند و بنابراين 

ها، خطرات  نزديک شدن به آنها، در رسانه

: » شرق«به نوشتة منتقد سينمايی . فراوان دارد

در . خنداند فکر نکنيد مارمولک فقط شما را می«

بينيد که غير از کمال  ائی میاين فيلم چيزه

هايش اگر کس ديگری آنها  تبريزی و هم محلی

کشيد، االن نزديک عيدی حالی  را به تصوير می

در هر حال، . »برايش باقی نمانده بود

کارگردان با استفاده مناسب از يکی از 

شگردهای شناخته شده سينما و تئاتر، يعنی 

بازی گيری از  موقعيتهای متناقض، و با بهره

فيلم » حاجی کاظم«(خوب پرويز پرستويی 

ای و  در نقش سارق حرفه) »ای آژانس شيشه«

روحانی قالبی، توانسته است فيلمی شاد و 

. شمار آن بسازد موفق از نظر بينندگان بی

کاری به نام  چندسال قبل هم، کارگردان تازه(

را، که » زير نور ماه«رضا ميرکريمی، فيلم 

را در وضعيت امروز ايران زندگی طلبة جوانی 

کشيد، ساخته بود که در يکی از  به تصوير می

 ١٣٨٠در سال » کن«بخشهای جانبی فستيوال 

نيز نشان داده شد ولی چون نمايش آن در 

داخل با محدوديت شديدی روبرو گرديد، 

  ).نگيختابنابراين سر و صدای زيادی هم برني

با » مارمولک«اما اکران عمومی 

اين . ال بسياری روبرو گشتکشمکش و جنج

های الزم را دريافت کرده و »مجوز«فيلم همة 

تبليغات مربوط بدان نيز در بهمن و اسفند 

گذشته انجام گرديده و موعد نمايش آن هم 

اما . تعطيالت نوروزی امسال تعيين شده بود

در آن هنگام از نمايش آن جلوگيری شد، بدون 

نب رسمی فيلم از جا» توقيف«آنکه حکم 

برخی از مسئوالن . دستگاهی صادر شده باشد

وزارت ارشاد، از تعويق اکران آن به بهانة 

صحبت کردند ولی واقعيت آن » محرم و صفر«

در اين باره که اين » علما«بود که اختالف بين 

فيلم باالخره به سود ماليان است و يا به 

با وجود اعالم . زيانشان، هنوز ادامه داشت

 که اين فيلم قبالً به وسيلة صريح سازندگان

وزارت اطالعات، دستگاه قضائی و سازمان 

بازرسی کل کشور، مالحظه و تأييد گرديده 

است و با اينکه اعطای جايزه به آن در 

در سال » فجر«جشنواره رسمی و دولتی 

های کامالً  گذشته و حتی حمايت برخی رسانه

از آن، ) مثل روزنامة رسالت(گرا  سنت

بود، » مارمورلک«ی ديگری از تأييد ها نشانه

ولی مخالفان همچنان خواستار سانسور بخش 

کمال . زيادی از فيلم و يا توقيف آن بودند

، »فارس«ای با خبرگزاری  تبريزی، در مصاحبه

که خدای «با تأکيد مجدد بر اين که امکان دارد 

ای اين فيلم در ظاهر در  ناکرده از نظر عده

 که البته به طور –د استهزای روحانيت باش

  ولی اين فيلم در - قطع اين طور نيست 

های زيرين خود به شدت از روحانيت دفاع  اليه

، خواهان دخالت وزارت ارشاد و پايان »کند می

  .دادن به توقيف فيلم خود شد

  

  
  

سرانجام با تالشهای اين وزارتخانه و 

کسب نظرات برخی از روحانيون شناخته «

سائل فرهنگی و اجتماعی، به شده و مطلع از م

دليل دغدغه و حساسيتی که نسبت به شأن 

چند «، و با حذف »واالی روحانيت وجود دارد

ايجاد «کنندة فيلم  که به قول تهيه» ديالوگ

نتقال مضمون به مخاطب سوءتفاهم در ا

، در دوم »مارمولک«، اکران عمومی »کرد می

 بينی ارديبهشت، آغاز شد و، همانطور که پيش

  .شد، به پرفروشترين فيلم تبديل گرديد می

اما آغاز نمايش فيلم در سينماها نيز 

زيرا که نه تنها . نبود» مارمولک«پايان جنجال 

بخشی از آخوندها و پيروان آنها، کماکان 

کردند بلکه،  مخالفت خود را با آن ابراز می
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فراتر از آن و صرفنظر از اينکه نيت واقعی 

ست، خود نمايش اين سازندگان چه بوده ا

فيلم، فرصت و بهانة مناسبی را برای استهزای 

روحانيت و مسخره کردن ماليان به وسيلة  

نه . مردم، و خصوصاً جوانان،  به وجود آورد

تنها سالنهای تاريک سينما و يا محافل 

خصوصی و خانوادگی، که تاکسيها و 

اتوبوسهای شهری هم مکانی برای متلک 

ی و طنز پردازی دربارة گوي پرانی، لطيفه

خطوط «و » مرزهای مقدس«. آخوندها شد

ی که اينان آنهمه در ايجاد و حفاظت »قرمز

آنها مراقبت کرده بودند، بيش از پيش 

  .دار گرديد خدشه

پس از حدود دو هفته از شروع اکران 

اهللا جنتی، دبير شورای نگهبان،  ، آيت»مارمولک«

علناً وارد معرکه شد و ضمن انتقاد شديد از 

نمايش اين فيلم، رسماً خواستار توقيف آن 

اهللا مکارم شيرازی و  بعد از او نوبت آيت. شد

بعضی ديگر از آخوندهای سرشناس بود که 

به لباس » توهين«را » مارمولک«نمايش 

مال حسنی، امام جمعة . روحانيت اعالم کردند

عوامل «اروميه، نيز ساختن اين فيلم را به 

نسبت داده و » نفوذی آمريکا و استکبار جهانی

بعد از قم و مشهد، . آنها را به باد حمله گرفت

در اروميه و رشت هم نمايش آن متوقف 

ايان ای بعد از آن، يعنی پيش از پ هفته. گرديد

در » مارمولک«ارديبهشت هم، اکران عمومی 

تهران و ديگر شهرهای کشور، به طور کلی، 

  .متوقف شد

، جر و »مارمولک«تهيه و نمايش 

بحثهای برخاسته پيرامون آن و، نهايتاً، توقيف 

های گوناگون سانسور حاکم را به  آن، اليه

الية نخست اين . ای نمايان ساخت نحو برجسته

 سانسوری متوجه همة سانسور و خود

الية مضاعف آن مربوط به سوژة . فيلمهاست

است که به صورت » روحانيت«و » روحانيون«

» ممنوع«تابويي درآمده که نزديک شدن به آن 

» روحانيت«است حتی اگر به نيت دفاع از 

الية سوم اما به رابطة ميان آخوند و . باشد

دزد، و به طور کلی، رابطة بين روحانيت و 

گردد که وارد شدن به آن به  کاری، برمیتبه

اين . است»  حوزة فشار قوی«منزلة ورود در 

حصارهای تودرتوی ساخته و پرداختة 

حکومت ماليان برای مصون نگهداشتن آنها از 

هرگونه تعرض و انتقاد، وحتی شبيه سازی در 

قالب فيلم، البته اختصاص به سينما ندارد و 

ی نيز، کم و های هنری و فرهنگ ساير عرصه

ترسيم . بيش، مشمول همين سانسورهاست

طرح و کاريکاتور ماليان، به طور کلی، ممنوع 

زندانی شدن کاريکاتوريستی که . شده است

طرح فوتباليست او را سانسورچيان به خمينی 

تشبيه کرده بودند و بازداشت طراح ديگری که 

اهللا  تصويری از يک تمساح را به کنايه از آيت

های بسيار  شيده بود، تنها نمونهمصباح ک

شناخته شدة عملکرد اين سانسور و سرکوب 

در کتابی که اخيراً به صورت يک جلد از . است

های فولکلوريک ايران انتشار  مجموعه قصه

ها که به نحوی با  يافته، در برخی از اين قصه

آخوندها مرتبي بوده، سانسورچيان وزارت 

» اصالح«و » غييرت«ارشاد، مؤلفان را ناچار به 

ها  مثالً عنوان يکی از اين قصه. اند در آنها کرده

بوده که در اثر » روباه و مالی طمعکار«

تغيير » روباه و ميرزای طمعکار«سانسور به 

  . يافته است

برخالف همه خطوط قرمزی که توسط 

خمينی و ميراث خواران وی کشيده شده و 

اد ميشود و بر خالف ادعای حکايت مورد استن

، در امثال، »شود روحانی دزد نمی«خمينی که 

حکايات، فرهنگ عامة مردم و ادبيات اين 

سرزمين، نه چنان حريم و مصونيت مقدسی 

برای ماليان، به عنوان يک صنف و قشر 

اجتماعی، وجود داشته و نه اين صنف در 

مورد ارتکاب دزدی و بزهکاريهای ديگر از 

ة آخوندها هم. ساير صنفها مستثنی بوده است

دزد نيستند، اما از نظر دزدی، فساد مالی و يا 

انواع ديگر تبهکاريها، تفاوت زيادی بين اين 

. قشر و اکثر اقشار ديگر جامعه وجود ندارد

تفاوت قابل مالحظه در اين باره شايد آن باشد 

امر به معروف و «، »ارشاد«که اينان که وظيفة 

اينها را و نظاير » آخرت سازی«، »نهی از منکر

بر عهده دارند، منکرات و خالفکاريهايشان را، 

تر، انجام  تر و پيچيده به شکلی پوشيده

  .دهند می

در آن دوران که ماليان، نه همة ارکان 

حکومت، بلکه قضاوت، اوقاف، ثبت و ضبط 

اسناد، و قيموميت وغيره را در دست داشتند، 

، »خور رشوه«های مردم به  غالباً در بين توده

شهرت »  مال يتيم خور«و يا » قف خورو«

ناصرخسرو، به عنوان مثال، آنان را . داشتند

  :کند چنين معرفی می

اين قوم که اين راه نمودند شما را «

  اند زی آتش جاويد دليالن شما   

اين رشوت خواران فقها اند شما را

  ابليس فقيهست گر اينها فقها اند  

از بهر قضا خواستن و خوردن رشوت

   همگان بر کتب بيع و شرا اندفتنه  

رشوت بخورند آنگه رخصت بدهندت

  .»نه اهل قضا اند بل از اهل قفا اند  

فرياد خواجه حافظ از دست واعظان، 

چون به خلوت «زاهدان و محتسبان که 

همواره بلند » کنند روند، آن کار ديگر می می

گوی نيز  و سعدی مالحظه کار و گزيده. است

ت و کارکرد آنان را ش، ماهي»بوستان«در 

  :دهد نشان می

همين   نه پرهيزگار و نه دانشورند «

  .»خورند بس که دنيا به دين می

اما در اين ايام که ماليان بر همة ارکان 

اند امکان اين را پيدا  حکومت چيره گشته

» آخور«و هم از »  توبره«اند که هم از  کرده

يعنی در سلک روحانيت و يا در مسند . بخورند

تصاصی قضاوت به حقوق و اموال مردم اخ

دست درازی کرده و يا در حاصل دزديهای 

ديگران شريک شوند و يا، در مقامات 

حکومتی، به دارائيها و ثروتهای عمومی که 

 خود تلقی »غنائم جنگی«آنها را به عنوان 

  .کنند، مستقيماً دسترسی پيدا کنند می

سانسور و سرکوب حاکم، البته، مانع 

 که دامنه و ابعاد واقعی دزديها و از آنست

چپاولگريهايی که امروز به وسيلة ماليان حاکم 

گيرد،  و وابستگان و شريکان آنها صورت می

اما همان اندازه که اخبار . کامالً آشکار شود

فساد و تخلفات برخی از آنها، توسط دستجات 

يابد، از رواج  ا انعکاس میه رقيب، در رسانه

آخرين نمونه . کند ا حکايت میاينگونه تبهکاريه

از آنها رسوايی بزرگ معروف به پروندة 

 بود ١٣٨٠، در سال »شهرام جزايری و شرکا«

در اين . نشده است» مختومه«که هنوز هم 

قضيه آشکار شد که جدا از دزدان و رشوه 

ها و  اهللا بگيران مکال، تعداد زيادی از آيت

 های آخوندهای ريز و درشت رژيم نيز رشوه

کالنی از شهرام جزايری و همدستان وی 

، از ١٣٧٧پيش از آن، در سال . اند دريافت کرده

ای در خود  سوءاستفادة مالی گسترده

االسالم  دادگستری تهران، به رياست حجت

رازينی، پرده برداشته شد که طی آن معلوم 

ای، در  گرديد، رازينی، طبق حکم خامنه

د حسابهای سپردة امانی اشخاص در نز

 برده و ميلياردها ريال از دادگستری، دست

ای ديگر   نمونه. اين طريق جا به جا شده است

اهللا شرعی،  آيت» فعاليتهای اقتصادی«از اينها 

جامعة «نمايندة سابق مجلس و از مسئوالن 

ای ديگر  وی با مشارکت عده. است» مدرسين

مؤسسة اقتصادی «از ماليان و نزديکانشان، 

قم ايجاد کرده و به فعاليتهای را در » فاطميه

گوناگونی پرداخته و بزرگترين بيمارستان اين 

، را در اختيار »بيمارستان شهيد بهشتی«شهر، 
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  ك است؟ي نزد»نفت ارزان«عصر ان ياپ ايآ
  

  احمد آزاد

( ص از ماهنامه ناشنال جفرافی و تلخيترجمه 

NATIONAL GEOGRAPHIC ( ماه ژوئن

۲۰۰۴  

  

 يک است؟ سواليان عصر نفت ارزان نزديا پايآ

 از کارشناسـان    ياريکه از هم اکنون ذهن بسـ      

نـا هنـوز   يقي.  را بخود مشغول کرده اسـت     ينفت

 نفـت فاصـله     يا قحط ي با کاهش و     سالها جهان

 اسـت   يمنابع نفت جهان همچنان در حـد      . دارد

، ) تـر ي ل۱۵۹( ک بشـکه نفـت   يـ  يمـت فعلـ  يکه ق 

ت يـ  را رعا  يد کنـون  يـ چنانچه اوپـک کنتـرل تول     

خواهـد   ي بـاق  ييکـا ي دالر امر  ۳۰کند، در حدود    

  . ماند

 همچنــان امريکــا نفــت همچنــان ارزان اســت و

کــا ي در امر. قهرمــان مصــرف نفــت در جهــان

تر نفت معـادل ده سـنت       يک ل ي بر   يات دولت يمال

و ) در اروپا و ژاپـن پنجـاه سـنت           (    است

با چهـار  يتقر( ن يک گالون بنزيمی توان گاه  

ــريل ــر از را ) ت ــارزان ت ــر آب يک لي ــدت ، خري

 در مصـرف آن     يي که از صـرفه جـو      يعامل

ش يرغم افـزا  يـ عل. کندي م يريکا جلوگ يدر امر 

 يتـ يکـا بـا جمع    يهـان، امر  تقاضا در سطح ج   

ک چهـارم   ي،  جمعيت دنيا معادل پنج در صد     

 کند، که معـادل     يد نفت جهان را مصرف م     يتول

 ييکاي هر امر  يتر نفت برا  ي ل ۱۱روزانه    -سرانه

  . است

 بـه عطـش   پاسـخگوئی ن حال روز به روز     يبا ا 

ــت خــواه ــ ينف ــان مشــکلتر م .  شــودي در جه

بـا  ير تق ي شمال يکاي نفت امر  يميرمنابع قد يذخا

د آنهـا   يـ ده انـد و تول    يان عمـر خـود رسـ      يبه پا 

ر نفـت   يذخـا . افتـه اسـت   يپنجاه درصد کاهش    

. ز رو به کـاهش اسـت      يآالسکا و شمال اروپا ن    

د کننـده   يـ  تول ي در کشـورها   ياسـ يتالطمات س 

مـت را بـا   يد نفـت ارزان ق يـ ز، توليجهان سوم ن 

  .  همراه کرده استيمشکالت

 کننـده  ديـ  تولين رو است کـه شـرکت هـا    ياز ا 

امـا  .  هستند يد نفت ير جد يافتن ذخا ي ينفت در پ  

ر موجـود  در     يذخـا . سـت ي ن ين کار سـاده ا    يا

ان خواهنـد   يـ  به پا  يجهان محدود بوده و روز    

ش ي همچنـان در حـال افـزا       يد جهان يتول. ديرس

 ييش بـه نقطـه نهـا      ين افـزا  ي ا ي روز يول. است

د و از آن    ي خواهـد رسـ    يمنحنـ  يخود در بـاال   

.  خواهـد افتـاد    يريد بـه سـراز    ي تول يپس منحن 

م ي خـواه  يين نقطـه نهـا    يگر ما به ا   يچند سال د  

 از کارشناسان ياري است که بسيد؟ سواليرس

پنج سال  .  به آن هستند   يي پاسخگو ي در پ  ينفت

 ين کارشناسان بـرا ي، کنگاش ب ساليگر، س يد

 ي ولـ  ،   آغاز شـده   يين نقطه نها  ين زمان ا  يتخم

منحنـی   :هيچ شکی وجـود نـدارد      در يک مورد  

  .توليد بزودی به اين نقطه خواهد رسيد

ر ي تـاث  د نفـت،  يـ  تول ي در منحنـ   يين نقطه نهـا   يا

پس .  خواهد داشت  آنمت  ين ق يي بر تع  يميمستق

د نفت در سطح جهان     ين نقطه، تول  ياز عبور از ا   

ش ي و بــدنبال خــود افــزانهــادهرو بــه کــاهش 

، کـه    خواهـد داشـت   مت نفت را بدنبال     يمداوم ق 

مـی  ر ي تـاث يم بـر اقتصـاد جهـان   يبطـور مسـتق  

در شرائط کاهش    از کارشناسان،    يبرخ. گذارد

 ي بحرانـ  يويسـنار ، يک    گراني آن  توليد نفت و  

. کننــد ي مــينيشــبي پي اقتصــاد جهــانيبــرارا 

گر معتقدند که بـا کـاهش مصـرف از          ي د يبرخ

گر منـابع   يهم اکنون و کوشش در استفاده از د       

دن بـه نقطـه     يتوان زمان رسـ    ي، م يد انرژ يتول

  . د را به عقب انداختي تولي منحنيينها

ش ياجهان روز به افـز     امروزه مصرف نفت در   

د نفـت تنهـا بـه       يـ کا دو سـوم تول    يدر امر . است

ــائل نقل  ــمصــرف وس ــه، اتومبي ــامل، ي ون و يک

 مانـده در    يک سـوم بـاق    يـ . دسـ ر يما مـ  يهواپ

ک و  يدات سـنتت  يـ ل تول يـ ، از قب  ييايميع ش يصنا

ن با استفاده   يهمچن.  شود يک مصرف م  يپالست

ار يمـت بسـ   يو ق  يميدات پتروشـ  يـ ع از تول  يوس

 بـزرگ   يمارکت هـا  ارزان آنها است که سـوپر     

، پوشـاک   ييدات مختلف غذا  يکا مملو از تول   يامر

ست يبر طبق برآوردها در ب    . دنباش ي م و غيره 

ــده مصــرفيســال آ ــا پنجــاه ي امر نفــت درن ک

  . افتيش خواهد يدرصد افزا

ز به جمع مصرف کننـدگان عمـده نفـت          ين ن يچ

ا در  ين کشور دن  يت تر يپرجمع. وارد شده است  

ن يـ  ا ي بازار مصـرف   ع بوده و  يحال توسعه سر  

 نفــت در يان پراشــتهاي از مشــتريکــيکشــور 

در ســال گذشــته . نــده خواهــد بــودي آيســالها

ــلي هــا دو مينــيچ  يداريــل نــو خريــون اتومبي

درصد نسبت به    ۷۰ معادل   يشي، که افزا  .کردند

 يبرطبق برآوردها . ه است سال قبل خود داشت   

ن بـه نفـت بـه       ياز چـ  يـ  ن ۲۰۲۵ در سـال     يکنون

ون بشـکه نفـت در سـال خواهـد          يليحدود ده م  

  . ديرس

ــال   ــان در س ــر ۱۹۷۳جه ــدنبال تح ــي، ب  يم نفت

 » ی نفتـ  شـوک «، بـا بحـران      ي عربـ  يکشور هـا  

 و  ي صـنعت  ين زمـان کشـورها    ياز ا . ا شد نآش

د نفت،  ير جد يدند تا ذخا  يان کوش ييکايژه امر يبو

 را جستجو کـرده و      ،انهيخارج از حوزه خاورم   

نبال دفـت بـ   مـت ن  يش ق يافزا.  کنند يبهره بردار 

) رانيـ انقالب ا  (۱۹۷۸ و   ۱۹۷۳ سال   يشوک نفت 

 را مقـرون    ير نفت يگر ذخا يد نفت از د   يعمال تول 

 جهـان بـه     ي نفتـ  يبه صرفه کرد و شرکت هـا      

ــردار  ــره ب ــ از اياکتشــاف و به ــاي ر رو ين ذخ

ک بشـکه   يمت  ي ق ۱۹۸۰در اواسط دهه    . آوردند

وزن اوپـک   . ت شـد  يـ  دالر تثب  ۲۵نفت در حدود    

 در صد   ۵۵ز از   ي ن  در سطح جهان   د نفت يدر تول 

  . افتي در صد کاهش ۳۰به 

د آن از   يـ ن سـطح و تول    يـ مت نفت در ا   يت ق يتثب

ر خارج از کنترل اوپک، مصـرف نفـت در          يذخا

کـا در  يامر. کا را باال برديژه در امريجهان و بو  

 ياز خـود را وارد مـ      يـ  درصد ن  ۵۴حال حاضر   

افتن نفـت در    يـ  يان بـرا  ييـ کايکوشش امر . کند

 يديـ طق تحت کنترل خود، به اکتشـافات جد      منا

ر ي و ذخـا   هقا منجر شـد   يک و افر  يج مکز يدر خل 

 .به مرحله بهره بـرداری رسـيده اسـت         يديجد

 انحصــار »ليــاکســون موب« ييکــايشــرکت امر

ا يدر آسـ  . ار دارد ياستخراج نفت چاد را در اخت     

و اچه خـزر،    يد نفت در حوزه در    يز منابع جد  ين

 هـای  ، در بيست سال آينـده حـوزه       »آژانس اطالعاتی امريکا درباره انرژی    « بر طبق برآورد    

 درصد نفت جهان را توليد خواهند کرد و بـه سـطحي کـه در                ۷۵ تا   ۵۰نفتي خليج فارس بين     

طقه ظـرف پنجـاه سـال       به ديگر سخن اين من    .  بازخواهند گشت  ۱۹۷۳قبل از شوک نفتي سال      

حکومـت امريکـا    . مجددا نقش برتر خود را در سطح توليد جهاني نفـت بدسـت خواهـد آورد               

 آنچه در برنامه ريزي امريکا مد نظر است، قـرار گـرفتن   بوده و بخوبي از اين واقعيت با خبر       

  !!منبع عمده نفت جهان در دستان مطمئنی مي باشد
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نه شـرقی درياچـه     بويژه در جمهوری های کرا    

ن يـ د در اياما مشکالت تول  . ه اند کشف شد خزر  

ژه مسئله انتقال نفت آنها، عامـل       يها و بو  کشور

  . باشد ير مين ذخايد ايتول ي گرانياصل

ر نفــت يب ذخــايــدر حــال حاضــر تنهــا رق  

 يبرينفـت سـ   ) ج فـارس  يحوزه خل ( انه  يخاورم

ن به نظـر    ي چن ۱۹۹۰ل دهه   ياگرچه در اوا  . است

ان يـ ه بـه پا   ير نفـت روسـ    يه ذخـا  د کـ  ي رسـ  يم

 يل شــرکت هــاي بــا تشــکيولــ. ده اســتيرســ

 مـدرن   يژلـو و تکن يري و بـا بکـارگ     يخصوص

 جهـان، منـابع نفـت       ينفتـ بـزرگ    يشرکت هـا  

ز يـ  ن يديـ ر جد ي شـده و ذخـا     يه بازساز يروس

د که امروزه    رس ين به نظر م   يچن. ندکشف شد 

 ه قـرار  ير نفت جهـان در روسـ      ين ذخا يبزرگتر

ون بشـکه   يـ ليه نه م  يدر حال حاضر روس   . دارد

 کنـد، کـه دو سـوم آن         يد مـ  يـ نفت در روز تول   

  . شود يصادر م

  

مـت نفـت از سـال       ي رسد که ق   ين به نظر م   يچن

ابد و از هـم اکنـون اسـتفاده از          يش  ي افزا ۲۰۲۵

يکـی  . قرار گرفته انـد    مورد توجه    يگريمنابع د 

 ي مـ  ي نفتـ  يماسـه  هـا    از مهمترين اين منـابع      

شند، که بزرگترين ذخائر شناخته شـده آنهـا         با

ن يـ  حجـم ا   .تا کنون در کشور کانادا قرار دارد      

ن زده  يارد بشکه نفت تخمـ    يلي م ۱۶۰۰ر به   يذخا

شـتر  ي ب ي کنون ير نفت يشود، که از تمام ذخا     يم

 ير نفتـ  ين است که ذخـا    يتنها تفاوت در ا   . است

رون يـ ن ب ياز دل زم  به شکل مايع    ، نفت   يمعمول

 آلـوده   ي شـنها  ع،ن مناب ي که ا  ي حال در.  زند يم

ک بشکه نفت   يد  ي تول يبرا.  هستند يبه ماده نفت  

خانه برداشت کرده و به کار    د دو تن شن را      يبا

 از  ي که کار شستشو و جدا کردن مواد نفتـ         يا

 و سپس نفت     منتقل کرد  ، دهند يشن را انجام م   

حاصــله را بــرای پــااليش بــه پاالیشــگاه هــا  

گـو  .  دارد يينـه بـاال   يات هز يـ ن عمل يـ ا. فرستاد

مـت نفـت در حـال حاضـر،         ينکه با توجه به ق    يا

. ز با صـرفه اسـت     ين منابع ن  ي از ا  يبهره بردار 

 بهـره   يست که مانع اصل   يد ن يمت تول ياما تنها ق  

ن نفـت،   يـ د ا يتول. باشد ين منابع م  ي از ا  يبردار

سـت  يط ز ي و محـ   يعـ ي بر منابع طب   يآثار مخرب 

  .  گذارديبجا م

و ممکــن، جهــان ي آلترنــاتنيــ بــا وجــود ايحتــ

ج فـارس وابسـته     ي خلـ  همچنان به نفـت حـوزه     

آژانس اطالعاتی امريکا « بر طبق برآورد . است

 نـده حـوزه   يسـت سـال آ    ي، در ب  »درباره انرژی 

 درصـد   ۷۵ تـا    ۵۰ن  يج فـارس بـ    ي خل ي نفت های

 يد خواهند کـرد و بـه سـطح      ينفت جهان را تول   

ــ  ــوک نفتـ ــل از شـ ــه در قبـ ــال يکـ  ۱۹۷۳ سـ

ن منطقـه   يـ گـر سـخن ا    ي بـه د   .بازخواهند گشت 

 در خـود را     برترظرف پنجاه سال مجددا نقش      

.  نفـت بدسـت خواهـد آورد       يد جهان يتولسطح  

ــت امر ــوبيحکوم ــا بخ ــ از ايک ــن واقعي ــا ي ت ب

کـا مـد    ي امر يزيـ  آنچه در برنامـه ر     بوده و خبر

در نظر است، قرار گرفتن منبع عمده نفت جهان 

  !!باشد ي میدستان مطمئن

سـت  ي، کـه در ب    يداموکلسر  يدر هر حال شمش   

کنـد،   يد مـ  يـ  را تهد  ينده،  اقتصاد جهان   يسال آ 

ــت ارزان ق  ــود نفـ ــت يکمبـ ــت اسـ ــی . مـ برخـ

ــان  ــا کارشناس ــدبب ــه دوران  ینيب ــد ک  معتقدن

ده يان خـود رسـ   يـ بـه پا  » اهي س يطال«پرشکوه  

ر ير کشف ذخاياز نظر آنها کاهش چشمگ. است

 يدوران مـ ن يـ ان ايـ  در جهان، نشان از پا     ينفت

ن امــا معتقدنــد کــه يرشناســان خوشــبکا. دهــد

ن در  ي کارشناسـان بـدب    ي عوامل از سـو    يبرخ

 ي چـون بحرانهـا    يعوامل.  شود ينظر گرفته نم  

 ي جهان سـوم، بحرانهـا     يدر کشورها  ياسيس

 را  ي بـزرگ نفتـ    يات شـرکتها  ي که ح  ياقتصاد

 الزم  يکند، عمال کوششها   ير م ييدستخوش تغ 

  . د را کاهش داده استير جديافتن ذخاي يبرا

 در  »کـا ي امر ديدبان زمـين شناسـی      سازمان  « 

ــ ــک تحقي ــري ــال ق منتش ــ۲۰۰۰ه در س ن ي چن

بـا  يتقرمنـابع جديـدی،     برآورد کرده است کـه      

انـه  يدر خاورم ،   موجـود   از منـابع   يمـ يمعادل ن 

 ي مـدرن مـ    ي با کمـک تکنولـوژ      که وجود دارد 

ــوان ا ــت ــابع را پي ــن من ــرد ي ــتخراج ک . دا و اس

ن يـ  ا يريـ ه گ جـ ي از کارشناسـان بـا نت      ياريبس

ژه آنکـه بـه نظـر       يبـو . قات موافـق هسـتند    يتحق

ران، عـراق و عربسـتان   يـ  سه کشور ا   ،ياريبس

 بـه جسـتجو     يازيـ  در حـال حاضـر ن      يسعود

  . د ندارندير جديافتن ذخاي يبرا

از پمـپ   ک شـبه    يـ ها و   ين زود ينفت به ا   ! يبار

 يهنـوز چـاه هـا     . نخواهـد شـد    بنزين ها ناپيد  

کنند و هنوز نفت  يد مي نفت الزم را تول   ،  يميقد

امـا  .  شـود  ير مـ  يمت به بـازار سـراز     يارزان ق 

ا الزم است تا    ي؟ آ يتا ک : ن است ي ا يسوال اصل 

 يسـت، ماسـه هـا     يط ز ي محـ  يمـت نـابود   يبه ق 

دوار يد اميا با ي؟ آ کردآلوده به نفت را استخراج      

ا در يـ ؟ و بـود  يعيد گاز طب  يبه کشف منابع جد   

 يديرشـ  خو ي از انرژ  استفاده بهينه  يجستجو

؟ انرژي اتمي را به خدمت گرفت     ا  ي و   بودو باد   

رات يج و تـاث   يک نتـا  يـ ا آن راه حـل، هـر        يـ ن  يا

  .  بدنبال دارديمتفاوت

» ارزان قيمـت  «اقتصاد جهـان امـروز بـه نفـت          

بدون آن چه خواهـد کـرد؟       . وابسته شده است  

  . که از هم اکنون طرح شده استپرسشی

  

  دزد و مال
  ۱۲بقيه از صفحه 

ز مدتی اين مؤسسه اما پس ا

اعالم شده و بيمارستان مزبور » ورشکسته«

اهللا  محل آيت نيز تعطيل گرديده و چکهای بی

خورد،  شرعی يکی بعد از ديگری برگشت می

کارکنان اين بيمارستان، بعد از دوندگيهای 

شوند که مسئوالن دولتی را  بسيار، موفق می

به تحويل گرفتن اين بيمارستان و پرداخت 

. د و حقوق معوقه خود، متقاعد کننددستمز

 ميليارد ريال از خزانة دولت ٩سرانجام مبلغ 

جهت پرداخت بخشی از مطالبات کارکنان 

اما . يابد بالتکليف بيمارستان  اختصاص می

اين مبلغ نيز، با تبانی دادگستری قم، به حساب 

شود و سر کارکنان  اهللا شرعی واريز می آيت

 ماههای دي و بهمن .ماند کاله می بازهم بی

سال گذشته دادگستری قم و ساختمان مرکزی 

 قضائيه در تهران، صحنة تجمع و اعتراض  قوه

گستردة اين کارکنان بود که حقوق آنها 

  .آشکارا پايمال گرديده است

آقا «اما قضية سوءاستفاده و دزديهای 

گيری از مقام و موقعيت  ها، با بهره» زاده

، خود داستان سياسی و مذهبی پدرانشان

مفصل ديگری است که فهرست طوالنی از 

که (فرزندان و بستگان هاشمی رفسنجانی 

اخيراً نيز پروندة  مالی مهدی هاشمی در 

نروژ در مطبوعات » استات اويل«ارتباط با 

و ) داخلی و خارجی بازتاب يافته است

های واعظ طبسی، مقتدائی، ملکوتی، »خاندان«

  .گيرد میرا در بر ... محفوظی و 

، »مارمولک«با آغاز و پايان نمايش 

ظاهراً  همة طرفهای درگير اين ماجرا به نتيجة 

مخالفان آن : خود نائل شدند »  مطلوب«

باالخره توانستند صدور حکم توقيف آن را به 

بيشتر به روحانيت » اهانت«دست آورده و از 

موافقان آن سرانجام موفق . جلوگيری کنند

ه آن را به روی پرده بياورند شدند که چند هفت

دفاع » شان واالی روحانيت«و بدين طريق از 

سازندگان فيلم هم به رکورد فروش . نمايند

نظيری دست يافتند ضمن آنکه نسخة  کم

ويدئويی آن هم همچنان دست به دست 

در  اين ميان، بينندگان فيلم هم . چرخد می

لحظاتی را به شادی و تفريح گذرانده و، در 

ها، به ريش  ن سينماها و يا خلوت خانهسال

اما بساط سانسور و . آخوندها خنديدند

تحميلی همچنان » خطوط قرمز«سرکوب و 

پابرجاست و داستان دزدانی که به لباس 

اند و يا آخوندهايی که وارد  آخوندی درآمده

  .اند کماکان ادامه دارد جرگة تبهکاران شده
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جهاني شدن و 
جنبش چپ ضد 
  سرمايه داري

  ناهيد جعفرپور
  
از زمان حل شدن بـازار هـاي داخلـي كشـورها در              

جهاني سازي نئوليبرالي و رايج شدن يورو و از همـه           
مهمتــر شــكل گيــري اتحاديــه اروپــا ، ديگــر بــراي 
همگان   روشن شده است كه تـا چـه انـدازه منـافع               

ر گرفتـه   زحمتكشان جهان زير عالمـت سـئوال قـرا        
شعار اتحاديه هاي كـارگري شـمال جهـان در         . است

اين شرايط ترساندن كارگران از اتحاد جنـبش هـاي          
اجتماعي معترض و ايجاد رقابت هاي داخلي و بـين          

امـا آنچنـان كـه شـاهد        . المللي ميان آنان مي باشـد     
هستيم روز به روز پروسه سياسي شدن اين جنبش با          

 گيري و مرزهـا را      سرعتي خارق العاده در حال شكل     
جنبش هاي اجتماعي سراسـر جهـان       . شكسته است 

يكديگر را پيدا نموده و چون سـيلي عظـيم در پهنـه             
اين جنبش عظيم كـه دامنـه       .جهان گسترده شده اند   

اش از آمريكاي جنوبي شروع شده، نقطه اوج خود را          
در اعتراضات ضد جنگ و فوروم جهـاني بمبئـي بـه            

رق آسا بر ضد سياست     نمايش گذاشت و با خروشي ب     
. هاي نئوليبرالي و جهاني سازي سرمايه قد علم نمود        

شورش كساني كه تنها سرمايه شان كارشـان اسـت          
روز بروز بيشتر شده و در سطوح ملي و بـين المللـي             

توسعه اين جنـبش هـا      .در حال پيوستن به يكديگرند    
اميد آينده اي ديگـر را در دلهـاي محرومـان جهـان             

جنـبش چـپ ضـد سـرمايه داري         . زنده نموده اسـت   
جهان هم  تالش دارد بعنوان بخشي از اين جنـبش،           
بديل هائي را براي  توسعه اين جنبش و بحث هـاي            

اتحاديه اروپا   همچـون آمريكـا       . سياسيش ارائه دهد  
،وابستگان نئوليبرالي سـرمايه داري انـد كـه تـالش           

در . دارند قانونيت خود را در جهان به كرسي بنشـانند     
ابل چپ ضـد سـرمايه داري جهـان  تـالش دارد              مق

چـپ  .  اروپائي ديگر و جهاني ديگر را تحقق بخشـد        
ايران هم بخشي از اين چپ ضد سرمايه داري كـره           
خــاكي اســت و بــدون پشــتيباني  آن هرگــز موفــق 
نخواهد شد در اين دهكده بزرگي كه نامش جهـاني          

بخشـي  . سازي است  عدالت اجتماعي را برقرار سازد       
چپ ايران هنوز در تصور يك انقالب بـورژوازي و          از  

پروسه گذر جوامعي چون ايران را از اين فـاز  پـيش             
بيني مي نمايـد بـه ايـن دليـل هـم ايـن همـه بـه                  
جمهوري پارلماني دل بسته است غافـل از اينكـه در         

عصر نئوليبرالي ديگر واژه انقـالب بـورژوايي خيـالي          
ندوق بين  باطل است و تنها تسلط بانك جهاني و ص        

المللي پول و سازمان تجارت جهاني در دسـتور كـار           
روز قرار دارد و آن نرم گذشته اصوال در اين دهكـده            

چپ جهان مدتهاسـت    . بزرگ غير قابل تحقق است      
كه فهميده است جهاني ديگر را تنها ميتوان از پائين          

جهان همبستگي، جهاني كه    . و از پايه جوامع ساخت    
هاي متمدنانه و اجتماعي بـه      مي خواهد به پيشرفت     

نفع شهروندان جهان تحقق بخشد ، جهاني كه صلح         
طلب است و انسانيت بجاي منفعت و سود حكومـت          
مي نمايدو مسئوليت زيست محيطي از اجزاء مهمش        
مي باشد و توليد بر مبناي احتياجات انسانها صـورت          

جهاني باز  كه مرز ميان سياه سـفيد و زرد           . مي گيرد 
را از ميـان برداشـته و بـراي         .... زن و مرد    و سرخ و    

آينده اي روشن براي تمامي شهروندانش تالش مي        
حال كه در ابتداي هزاره سوم قرار گرفته ايـم،          . نمايد

دولت هاي قدرتمند جهان ديگر حتي وعـده و وعيـد          
هاي بهتر شدن پيشرفت هاي اجتماعي اقتصـادي را         

دگان كه در دهـه هـاي قبـل مرتبـا از جانـب نماينـ              
بورژوازي مرتبا تكرار مي شـد را كنـار گذاشـته و در             
جبهه اي گسترده بـراي تحقـق سياسـت نئـوليبرالي       

منطقي كه در   . تيشه بر ريشه محرومان جهان ميزنند     
تمامي مناطق جهان از جمله ايران عقب گرد خدمات    
اجتماعي، تغيير ساختار كار و خصوصي شدن را جـزء          

بخـش اعظـم    . اسـت عاجل ترين وظايف قـرار داده       
سوسياليســت هــاي جهــان هــم در قالــب سوســيال 
دمكراسي نوع قرن بيست و يكمي، سياستي را دنبال         
مي نمايند كه در جهـت منـافع سـرمايه بـوده و روز              
بروز آنان را از هويـت اصـلي اجتماعيشـان دور مـي             

ــازد ــاي  . س ــاني ادع ــه زم بخصــوص آن بخشــي ك
مود، سريع طرفداري از اتحاديه هاي كارگري را مي ن  

تر از ساير بخشها شكاف برداشته اسـت و در خيـال             
نتيجه اين شـكاف    .واهي انقالب بورژوازي بسر ميبرد    

در ميان سوسيال دمكرات هاي جهان سياستي است        
كه در نتيجه اين سياست فاصله طبقاتي روز بروز بـه        
نفع سرمايه و به ضرر كساني كـه از فـروش نيـروي             

در ايـن  .  تغيير مي نمايـد كارشان زندگي مي نمايند،   
ــاعي و    ــاي اجتم ــتگي ه ــه همبس ــرايط اســت ك ش
. عملكردهاي متمدنانه بـه خـاك سـپرده مـي شـود           

تازمــاني كــه نيروهــاي چــپ پراكنــده و ضــعيفند و  
تازماني كه آلترناتيو هاي چپ كه تنها بديل سـرمايه          
داري موجودند در هاله و ناروشني قرار مـي گيرنـد ،            

روز بـه روز    ... ليبرال هـا و     سياست محافظه كاران و     
راست تر شده و فضاي تـنفس را بـراي شـهروندان             

سياست هاي نو اسـتعماري     . جهان تنگ تر مي سازد    
نئو ليبرالي وضـعيت انسـانهاي جنـوب جهـان را بـه         

 "از كلمــه . دوران عصــر حجــر نزديــك مــي نمايــد
 نه بـراي آسـايش شـهروندان        "دمكراسي" و   "رفرم

 سرمايه حـداكثر بهـره وري   بلكه براي اجراي مقاصد  
مي گردد بدين مفهوم كـه هـر چيـزي كـه سـد راه               

وظيفـه چـپ   .سرمايه است به انهدام كشـيده ميشـود   

هاي ضد سرمايه داري، بوجود آوردن فضـائي اسـت          
كه در آن فضا شهروندان قادر باشند در مقابـل ايـن            
شرايط ايستادگي نمايند و كمك كنند تا آنان بتواننـد         

تلف را براي خـودگرداني اجتمـاعي       راه حل هاي مخ   
به اين جهت اين كـامال اشـتباه اسـت          .فرموله نمايند 

در هـر   )  وچپ ايران بخصوص  ( اگر چپ هاي جهان   
منطقه اي بخواهند در دولت هاي سرمايه داري كـه          
تشكيل ميشوند و يا موجودند سهيم گشته و بـا ايـن            
كارشان بـه انهـدام خـدمات اجتمـاعي و خصوصـي            

براي پايداري و .هاي جامعه ياري رسانند سازي بنيان   
توسعه خواسته هاي اجتماعي و سياسي و اقتصـادي         
مي بايد آلترناتيو هائي را مورد بحـث و تبـادل نظـر              
قرار داد كه بديل شرايط موجود باشند و نـه تكميـل            

بــه ايــن لحــاظ ميبايســت در تصــادمات . كننــده آن
د اجتماعي، منطق ضد منطق حاكم را محـور قـرار دا          

كه از اساس اين منطق، تمركز بر نوع قدرت يـابي و            
توسعه جنـبش هـاي اجتمـاعي از پايـه و گسـترش             
جنبش هاي اعتراضي بر عليه سياست هاي نوليبرالي      

تمركز بر روي ايجـاد تشـكل       . و جهاني سازي است   
كارگران و كارمنـدان و مـزد      ( هاي مستقل   شاغلين    

 كمك براي ، باال بردن قدرت مقاومت آنان و  )بگيران
ايجاد اتحاديه هاي كارگري بدست آنان از مهمترين        
راه هاي رسيدن به بديل هاي جايگزين اين سيسـتم    

بـراي ايـن مهـم مـي بايـد  بـه جنـبش         .. مي باشند 
كارگران و مزد بگيران توجه خاص نمود و تا آنجا كه      
امكـان دارد رابطــه مسـتقيمي ميــان ايـن جنــبش و    

بـدين  . ي ايجاد كـرد   جنبش هاي اجتماعي بين الملل    
جهــت ســازماندهي و ائتالفــي از نيروهــاي چــپ در 
صحنه هـاي ملـي و بـين المللـي، گذشـته ازنحـوه              
نگرش به   اين يا آن منطق نظري و ايدوئولوژيكي ،            
ميان فعالين جنبش هاي اجتماعي و فعالين  جنـبش          
كارگري براي رسيدن به چشم اندازي مشترك ، اين         

كه از سرخوردگي هاي ناشي شانس را بما خواهد داد   
از عملكردهاي چپ سنتي در ايران و جهـان فاصـله           
گرفته و سياست هاي راست ها را در صحنه اجتمـاع           

لذا از مهمترين مشكالت اجتماعي كـه       . خنثي نمائيم 
چپ هاي ضد سرمايه داري بايد به آن بپردازند، پيدا          
كردن راه حل هائي است كه بتواند استاندارد زنـدگي          

ندان را بــاال بــرده و در مقابــل بيكــاري و نــه شــهرو
بيكاران مبارزه اي جدي را شروع نمـوده و خواهـان           
باال رفتن حـداقل حقـوق شـاغلين و حـداقل درآمـد             

تحقق اين امـر در كشـوري       . سرانه شهروندان باشند  
مثل ايران بستگي به گسترش جنبش اجتماعي بديل        
 جهاني سازي در خاور ميانـه و  همچنـين در سـطح            
بين المللي خواهد داشت تا بدين وسيله قـادر گردنـد           
مرز ها را شكسته و اقدامات مشترك را سـازماندهي          

همانطور كه طرفداران نئـوليبرالي در سـطوح        . نمايند
مثال در ايران از طريق نمايندگان نوليبرالي كـه      (ملي  

و در سـطوح    ) برخا امروز خود از معترضين مي باشند      
 توجيـه و وعـده زنـدگي بهتـر          بين المللي مشتركا با   

بـراي بشـريت دسـت بـه رفـرم هـاي  اقتصـادي و        
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اجتماعي و سياسي زده و با خصوصي سازي و انهدام          
ــاعي  ــدمات اجتم ــا،  ( خ ــه ه ــدن بيم ــي ش خصوص

بيمارستانها، دانشگاه هاي آزاد، شركت ها، آب و برق         
حلقه فشار بـه مـردم را روز بـه روز           )وووووو در ايران  

 چپ هاي ضد سرمايه داري هـم        تنگ تر مي سازند،   
براي اينكه خدمات اجتماعي در خـدمت شـهروندان          
قرار گيرد ميبايست در ابتدا اقداماتي را اتخاذ نمايند و     
طرح هائي را ارائه دهند كـه باعـث گـردد در آينـده              
مراكز تجمع ثـروت هـاي ملـي و ذخـاير طبيعـي و              
توليدي زير نظر شهروندان، سود دهي را آغاز نمـوده          

 قادر باشند با سراسر جهان به لحـاظ كيفيـت كـاال        و
رقابت نموده و سود حاصله از اين مراودات در خدمت   
بــاال بــردن خــدمات اجتمــاعي و آســايش همگــاني 

در اين صـورت اسـت كـه مـي شـود            . مصرف گردد 
حداقل مزد شاغالن را افـزايش داد و درآمـد سـرانه            

ادل آحاد شهروندان را براي زندگي شـرافتمندانه متعـ        
مي بايست بـا سياسـت هـاي بانـك جهـاني و             .نمود

صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني كه         
عامل بيكاري و فقر و بدبختي سه چهارم مردم كـره           

بايد توجه نمود . خاكي است،مبارزه جدي را آغاز كرد   
كه دستاوردهاي اجتماعي مانند مزد هاي باال همواره        

ين بـر عليـه سـرمايه       از طريق مقاومت هـاي از پـائ       
در حاليكـه نماينـدگان سـرمايه       . تحقق يافتـه اسـت    

داري همواره چنين بيان نموده اند كه سطح مزدها و          
درآمدها به هيچ وجه با  بازار آزاد و با منفعـت هـاي              

لذا بـراي چـپ هـاي       . كالن، رابطه اي نداشته است    
ضد سرمايه داري حقوق اجتماعي مهمتـرين اركـان         

حقوق بشر بـراي دسـتيابي بـه        . شدحقوق بشر مي با   
درآمد انساني  كه قادر باشـد زنـدگي شـرافتمندانه و            
ارزشهاي زندگي همراه با آينده را بـراي شـهروندان          

( حقوق بشر براي بهتـر زنـدگي كـردن          . ميسر سازد 
، امنيت سـالمتي، امنيـت در مقابـل         ) مسكن مناسب 

و بـاالخره  .... بيكاري، امنيت در مقابـل سـالمندي و    
حقوق بشر براي امنيت موجوديت انسـاني و زنـدگي          
بدون ترس و واهمه از آينده و در غلطيدن به فقـر و             

حق بر آموزش  و پايان دادن به رابطه هاي          . بدبختي
بيمار اقتصاد زير زميني و در نهايت انسـانيت بجـاي           

سياست خصوصي شدن در تك تـك كشـور         . منفعت
 و كـاال را بـه       ها در نظر دارد كه  انسان را بـه كـاال           

انهدام امنيت هاي اجتماعي بـه      . منفعت تبديل نمايد  
مفهوم گسترش بازار هاي منطقه اي و جهاني و پيدا          

تجربه هاي واقعي   . نمودن سرچشمه هاي مالي است    
نشان داده اند كه  خصوصي سازي به بدترين شـكل           
تنها به ضرر پايه اجتماعات بـوده و  موجـب فاجعـه              

خصوصـي كـردن آب و      . ( تهاي انساني گشته اسـ    
وظيفه چپ هاي ضـد سـرمايه       ). بيمه هاي سالمتي  

داري افشاي سياست هاي خصوصي سازي و مبارزه        
براي بستن ماليات هاي باال به سرمايه هاي كالن و          
برابر كردن ماليات بردرآمد براي تمـامي شـهروندان         
نسبت به درآمد سرانه و استفاده ايـن ماليـات هـا در             

گاني و مجاني  بـراي  فـرد فـرد           خدمت خدمات هم  

در واقع نظارت بر ماليـات      . افراد آن اجتماع مي باشد    
هاي بر درآمد و كنترل آن از پائين به ايجـاد جامعـه             

كنترل از . اي دمكرات خودگردان منجر خواهد گرديد    
سوي شاغلين و از سوي مصرف كنندگان در رابطـه          
تنگاتنگ همكـاري بـا نهـاد هـاي دفـاع از مصـرف          

ــ ــدن   كنن ــا   پديدارش ــارزه ب ــرين راه مب دگان مهمت
 مـي   بروكراسي در بخش هـاي خـدماتي و توليـدي         

  .باشد
همانطور كه مي دانيم زنـان اولـين قربانيـان انهـدام            
ــتج از    ــار من ــاختار ك ــر س ــاعي و تغيي ــدمات اجتم خ

آنهـا همچـون گذشـته در       . خصوصي سازي هسـتند   
تمامي بخـش هـاي اجتمـاعي از تبعيضـات فـراوان            

در واقع چهره فقر در تمامي جهان زنانـه         . ارندبرخورد
بيوگرافي شغلي زنانـه تحـت تـاثير تغييـر          .شده است 

ساختار كار در نتيجه جهاني سازي بطور وحشـتناكي         
بيانگر فشار چند گانه ايست كه هر روزه مرتبا تكـرار           

انهدام خدمات اجتماعي فشار مستقيمش در      . ميگردد
ايـن  . ن اسـت    مرحله نخست بر روي شانه هاي زنـا       

فشار در كشورهاي جنوب جهان فاجعه آور اسـت در          
ايران اين فشار باعث تن فروشـي هـزاران هـزار زن            

هزاران كـودك در اثـر ايـن فشـار دچـار            . شده است 
بازار كار بيشتر از    . آسيب هاي جبران ناپذير گشته اند     

گذشته مردانه شده و پدر ساالري بر منطق سـرمايه          
 آمد سـرانه زنـان روز بـه روز          در. حكومت كامل دارد  

كمتر شده و در حقيقـت بـا ايجـاد منـاطق محصـور              
سرمايه در مرزهاي كشور ها از زنان بعنوان بردگـان          
در خدمت سرمايه سوء اسـتفاده فيزيكـي و روحـي و          

كار بي مزد زنان در خانـه و خـارج از           . جنسي ميشود 
خانه عرصه را بر آنان تنگ نموده و روزانـه شـاهد از             

رفتن زنان بيشماري در كشورهاي جنوب جهان       بين  
از سوي ديگر نقش زنان در جنبش هـاي         . مي باشيم 

اجتماعي بسيار چشمگير و ارزنده است شركت زنـان         
در جنبش بديل جهاني سازي نقطـه عطفـي در ايـن        

  . مبارزات مي باشد

    
در ايران زنان ثابت نموده اند كـه جنـبش اجتمـاعي            

هيچگاه به پيروزي نخواهـد     ايران بدون مبارزه زنان     
زنـان حتـي در اتحاديـه هـاي كـارگري ، در      . رسـيد 

سازمانها و احزاب هم از موقعيت نازل تري نسبت به          
جنبش چپ ضد سـرمايه داري از       . مردان برخوردارند 

جنبش مستقل زنان دفاع نمـوده و خواهـان اجـراي           
ــه و اساســي اســت كــه توســط آن   ــدامات آگاهان اق

ــازمان  ــدامات، در س ــاي  اق ــبش ه ــزاب و جن ها و اح
اجتماعي، فعاليت هاي سياسي زنان چون مردان ارج        

و برابـر آنـان    نهاده و باعث رشـد و تقويـت يكسـان           
  دنسبت به مردان  گرد

  
جهاني سازي نوليبرالي با وجود بوق كرنـاي دفـاع از           
ــا در پروســه عمــل ثابــت نمــود كــه    دمكراســي ام
ــا    ــي تنه ــته و از دمكراس ــانوني نداش ــروعيت ق  مش
ــته و    ــر داش ــرمايه را در نظ ــائي س ــي جابج دمكراس
نمايندگانش در تمامي كشور هـاي جنـوب زيركانـه          
تالش دارند درون جنبش هاي مردمي نفوذ نمـوده و       
اين شكل از دمكراسي را پياده نماينـد آزادي قلـم و            

تنها واژه هاي دهن پر كنـي اسـت كـه از            ..... بيان و 
بـراي  طريق آن تالش دارنـد جنـبش هـاي واقعـي            

زماني كـه   . آزادي و دمكراسي را به انحراف بكشانند      
آمريكا سردمدار دمكراسي در خاور ميانه ميگـردد در         
ابتدا بخشي از چپ خاور ميانه و ايران جاهالنه فرياد          
يافتيم يافتيم را سر ميدهد امـا چيـزي نگذشـت كـه           
اشغال عراق نشـان داد ايـن دمكراسـي تنهـا كنـدن        

ر داشته و ماجرا بـه جـائي        پوست محرومان را در نظ    
آنچـه مهـم اسـت در زيـر         .ختم شد كه قاعدتا ميشد    

تسلط نئوليبرالي قـدرت نماينـدگان مجلـس قـدرتي          
است مصـنوعي و دولـت هـاي پارلمـاني آويـزه اي             

شـواهد  . بيشتر براي اجراي اين اهداف نخواهند بود        
نگاهي بـه   . در تمامي جهان بيانگر اين واقعيت است      

نشـان داد كـه يـك       ...... ائيتي و   سرنوشت عراق و ه   
چنين دولت هائي نه بيان گر اراده مـردم بلكـه تنهـا             
مجري اراده بانك جهاني و صندوق بين المللي پـول      

سازمان تجارت جهاني بـي صـبرانه منتظـر         . ميباشند
تغيير و تحوالت در ايران است چـرا كـه نماينـدگان            
داخلي اين سازمان درون اختالفات جناح هاي رژيـم         
جمهوري اسالمي زماني در لباس خـاتمي و اصـالح          
طلبان تالش نمودند جنبش را به كجراه كشانند امـا          
با ناموفق شـدن ايـن خواسـته هـا امـروز در شـكل               
نيروهاي الئيك و با بيان خواسته هاي بحق مردم و          
شعار هاي آزاديخواهي جنبش اجتماعي ايران بـراي        

 مي دهند   حكومتي قانوني؟؟؟؟ و پارلماني سينه چاك     
و متاسفانه موفـق گشـته انـد بخشـي از اپوزيسـيون        

چپ ضد سـرمايه داري ايـران و        . ايران را قانع سازند   
جهان مسئوليت خطيـري را در برابـر جايگـاه قلـم و       
انديشه و نقش روشنفكران اين جوامـع بـدوش مـي           

مسئوليتي كه به بهاي كشته شدن هزاران نفر        . كشند
، آمريكاي جنوبي و آفريقا     در عراق، افغانستان، ايران     

تاريخ به عقـب    . بر دوش آنان نهاده شده است     ...... و  
راز ديالكتيك در درس گـرفتن از       . بر نخواهد گشت    
حقــوق پارلمــان هــاي متشــكل از . تجربيــات اســت

نمايندگان بورژوازي در عصر جهاني شـدن حقـوقي         
است ديكتـه شـده و بـر خـالف منـافع پايـه هـاي                

تنها از طريـق نهـاد هـاي        . استاجتماعي اجتماعات   
مردمي و پايه اي متشكل از نمايندگان واقعي مـردم          
كه كنترل دمكراتيـك مسـتقيم بـر ثـروت و ذخـاير             
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طبيعي را در دست دارند ميتـوان حقـوق دمكراتيـك           
لـذا خطـر    . تك تك شـهروندان را متحقـق سـاخت        

كنترل از باال و كنترل از سوي نمايندگان نئـوليبرالي          
ران بزرگ مبـارزات آزاديخـواهي كشـور        و سرمايه دا  

مـردم  . هائي چون ايران را كامال احاطه نموده اسـت        
ايران كه در نتيجه بيست و اندي سال حكومت بربـر           
جمهوري اسالمي بستوه آمده اند به هـر بـديلي كـه            
بتواند آنان را از اين شرايط خالصي دهـد اميـد مـي             

اجعه بندند اما آيا جنبش چپ هم در اين خطا شاهد ف          
  اي دوباره خواهدبود؟

                                                                  
نمايندگان اتحاديـه اروپـا و آمريكـا جميعـا در حـال             
تكوين روز بروز سلطه خود بـر جهـان ميباشـند و در           
اين گذر ثروت و منابع طبيعي و انسـاني كشـورهاي           

 درجـه اول اهميـت    آفريقائي و آسيائي براي آنـان در      
قرار دارد اين پروسه تبديل منـافع انسـانها بـه كـاال             

مسـلما در ايـن راه آنـان بـا          . هنوز بسته نشده اسـت    
مشكالت عديده روبرو مـي باشـند كـه از جملـه بـر              
كناري بنياد گرائي اسالمي اسـت كـه خواهـان نـوع          

امـا طبقـه مسـلط سـرمايه        . متحجر سرمايه داريست  
 جديد تري را براي احاطـه       جهاني هر روز طرح هاي    

طـرح هـائي كـه    . اين كشورها برنامه ريزي مينمايـد   
منافع مشترك آنان را در سرتاسر دنيـا رهبـري مـي            

اشغال عـراق و درگيـري هـاي كليـدي آن و            . نمايد
شكست سياسي آمريكا در ايـن منطقـه بـه اتحاديـه            
اروپا فرصـتي داد كـه در مقابـل آمريكـا قدرقـدرتي             

 حرف اول را در جهان بزنـد و در          نموده و تالش كند   
مسير اين رقابت طرح هائي غير نظامي را براي حـل           

كه هـم اكنـون     . مسئله آفريقا و آسيا به اجرا در آورد       
از ديد ما  تعيـين      . اولين قدمهاي آن را برداشته است     

بديل هاي جانشين حكومت هاي بربر خاورميانه بـه         
عهده جنبش هاي اجتماعي اين كشـور هاسـت كـه           
ميبايست توسط متخصصان اين جنبش هـا بـر روي          

نه اينكـه بـديلي را      . اين بديلها كار جامع انجام پذيرد     
 آري يا نـه     "بخورد مردم داد و انتظار داشت با كلمه         

ضروري است كه    .  بر سرنوشت آنان حكومت نمود     "
بحث در بـاره ايـن بـديلها بطـور گسـترده در ميـان               

نهـاد هـاي پايـه      جنبش هاي اجتماعي  آغار گردد و        
اي براي طرح ايـن بحـث هـا شـكل گيرنـد و نـوع                
حكومت آينده از طريق اين بحث و گفتگو ها تعيـين           

تنها در پايان چنين پروسـه اي مـي تـوان بـه             . گردد
بيـان  .  راي مردم و نظر آگاهانه آنـان مراجعـه نمـود     

انتخابات آزاد بدون آزادي در تفكر و انتخاب بهترين         
ر واقعي و در نهايـت كجروانـه        جايگزين خواستي غي  

چـپ ضـد سـرمايه داري جهـان بـراي يـك              .  است
تصميم گيـري پايـه اي و مسـتقيم، در بـاره تمـامي           
مشكالت سياسـي و اقتصـادي و اجتمـاعي  توسـط            
تمامي شهروندان تك تك ايـن كشـورها و جنـبش           
هاي اجتماعي ايـن كشـورها  حركـت مـي نمايـد و              

اسي واقعـي و پايـدار      اعتقاد دارد كه تنها زماني دمكر     
برقرار خواهد گشت كه آحاد مردم يـك كشـور قـادر          
باشند در تصميم گيري ها فعاالنه دخالت داشـته و از   
طريق نهاد هاي مسـتقل خـود  مسـير رسـيدن بـه              

در بـاره جنـگ ، صـلح ،         . منافعشان را تعيين نماينـد    
آنهم نـه تنهـا     ..... بكارگيري  ثروت هاي اجتماعي و     

كران آكادميـك  بلكـه از طريـق         در جلسات روشـنف   
فعال شدن اين بحث ها توسط جنبش هاي اجتماعي     
طبق مدلي كه در پورتـوآلگره برزيـل آغـاز گشـت و           
امروز ميرود كه چون سيل از شمال تا جنوب جهـان           

روندي كه متاسفانه چپ و اپوزيسـيون       . را در برگيرد  
ايــران هنــوز هــم آنــرا جــدي نگرفتــه و  در مقابــل 

اينكه دنيائي ديگر   .  ن مقاومت مي نمايد   پيوستن به آ  
از زمــان پورتــوآلگره  . ممكــن و ضــروري اســت  

.  شهروندان جهان فرياد زدند كه جهان ما كاال نيست        
 چشم انـداز هـاي      1990 / 1989بحراني كه از سال     

سوسياليستي را احاطه كرده است متاسفانه هنـوز بـه          
ما خوب ميدانيم كـه هـيچكس       .  پايان نرسيده است  

خواهد توانست به تنهائي اين وظيفه سـنگين را بـه           ن
سرمنزل رساند و حقيقت تنها در كف من نيست امـا            
وظيفه چپ ضـد سـرمايه داري ايسـت كـه  بـدنبال              
نسلي جديد از چپ هاي  نوين  براي جواب گوئي به            

روز بروز انسانهاي بيشتر    . اين سئواالت  تالش نمايد    
 خلـع سـالح   و جديد تري بر عليه جنگ هـا و بـراي       

جهاني و باالخره بر عليه انهدام خدمات اجتماعي بـه          
( سـرمايه داري پيشـرفته موجـود      . پا بر مـي خيزنـد       

هرگز نمي تـوان بـه عقـب نگـاه كـرد و بـدنبال آن          
سرمايه داري كه بخشي هم خواهان رفـاه دادن بـود        

براي ادامه بقايش مي بايست انرژي و ثـروت   ) گشت
. و قدرت تفكر شهروندان كره خاكي را به تاراج بـرد          

شـكار بـدنبال هـر      . اين قانوني است غير قابل تغيير       
چه بيشتر منفعت و سود از بـين بـردن رفـاه حـداقل             
انسانها را كه دسترسي آنان را به اولين ملزومات زنده    
بودن يعني آب و برق و بهداشـت و تغذيـه  ممكـن              

 روي ايـن كـره خـاكي         ميليارد مردم  5. ساخته است 
بزودي براي دسترسي تنها به آب پـاكيزه ميبايسـت          

قـدرت  .  آخرين نيروي كار خـود را بفـروش رسـانند         
بازار هاي جهاني و مراكز مـالي غيـر قـانوني و بانـد              
هاي مافيائي  بر سرنوشت و زنـدگي روزمـره مـردم            
جهان مرز ميان ايران و عراق و سـاير كشـور هـاي             

چرا بخشي از اپوزيسيون    .  است ديگر را مختل نموده   
مي انديشد كه ايران تافته اي جدا بافته از ساير نقاط           

تنهـا از طريـق فشـار مسـتقيم و رودر           .  جهان است 
روئي مستقيم با عملكردهاي خشن سرمايه است كه        
مي توان از انهدام حق زندگي جلوگيري نمود ديگـر          
امروز وقت مذاكرات پنهاني و رد و بـدل هـاي زيـر             

زي و پشت درهاي بسته و توافقات آبكي گذشـته          مي
مبارزه جنبش هاي اجتماعي صريح و آشـكار        . است  

و عيان است همانطور كـه نـابودي زنـدگي بشـريت            

وظيفه چپ هاي   ضـد سـرمايه         .صريح و عيان است   
داريست كه   براي مردم افشا نمايند كـه تصـميمات         
اقتصادي   تنها  سرنوشتي نيست كه بدسـت بخـش           

ي مي بايد اجرا گردد بلكه ايـن مهـم بعهـده            خصوص
ما بايد بر عليـه     . تك تك شهروندان هر منطقه است     

سرنوشت ابدي و قانون طبيعي كه بازار جهاني از آن          
هـيچ  . مردم جهـان نمـوده اسـت  ، مبـارزه نمـائيم              

چيزي ابدي نيست و هيچ قانوني طبيعي نخواهد بود         
دنـد و   قانون و سرنوشت بدست انسانها وضع مـي گر        

پـس مـا    . منافع خاص و عام را رهبري مـي نماينـد         
براي اجراي منافع عام بر عليه منافع خاص به پا مي           
خيزيم حتي اگر در حكومـت آينـده سـهمي نداشـته            

دنياي .  باشيم و باز هم در اپوزيسيون مخالف باشيم         
ديگر تنها از پـائين شـكل مـي گيـرد و راه ديگـري               

 احتياج بـه نهـاد هـاي        اين دنياي ديگر  .  وجود ندارد 
مردمــي دارد و  تنهــا توســط محرومــان و اســتثمار  

مــا مخــالف هرگونــه . شــدگان ممكــن خواهــد شــد
نمايندگي  قالبي  سياسي بوده و اعتقاد داريم جنبش          

احتيـاج بـه    . اجتماعي ايران احتيـاج بـه يـاري دارد          
همصدائي دارد و احتياج بـه تـدارك دارد و نـه قـيم               

جنـبش  . نمايندگي بوروكراتيك سازي و هر شكل از      
چپ  ايران و جهان به همراه جنبش اجتماعي موجود     
در ايران و جهان مي بايد متفقا بر روي بـديل هـاي             
موجود بر عليه سـرمايه داري در شـكل بحـث هـا و           
آكسيون هاي اعتراضي تالش و كار نمايند و تحليل         
و برداشـــت خـــود را از دمكراســـي و آزادي هـــاي 

سي مشخص نمايند مردم بايـد اينبـار     اجتماعي و سيا  
بدانند كه چه سرنوشتي در انتظار آنان است اين شعار       
ديو چو بيرون رود فرشته درآيـد شـعاري اسـت كـه             
حكومت بربـر آخونـدي را بيسـت و انـدي سـال بـر          

از . زندگي و شرف و حيات مردم ايران مسـلط نمـود          
تجربه ها بياموزيم و بجاي كمك به انهـدام زنـدگي           

ت به انهدام خاوران ها و مسگر آباد ها و حلبـي            بشري
  .آباد ها كمر بنديم
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سخنراني نوام چامسكي در مراسم اعطـاي       
 بـه وي در  كارل فـُن اُسـي يتسـكي    جايزه  
  ماه مه در شهر الدنبورگ آلمان23تاريخ 

Junge Welt   
2004,05,27  

  برگردان ناهيد جعفرپور
  

    "مبارزه را ادامه دهيد"

   
ــال  ــدت    اص ــاني  ش ــه زب ــا چ ــه و ب ــدانم چگون نمي

سپاسگزاريم را براي اهداي اين جايزه كه الحق تنها         
اليق انسانهاي برجسته و خارق العاده اي اسـت كـه           
با زندگي و آثـار شـان نشـان دادنـد كـه شـهامت و                

اين براي من افتخـار     . انسانيت يعني چي ، بيان كنم     
. همبزرگي است كه قدم در جاي پاي اوري اونري بن         

زيرا كه وي مردي است كه من از نزديك ميشناسـم           
و سال هاي سال است كه آثار ش را بخاطر قلم زيبا            
،با شهامت و نكته سنجش تحسين مي نمـايم و بـه            
برخورد معقولش در رابطه با صلح و عدالت اجتماعي         

ــويم  ــرين ميگ ــري در  . آف ــيش اوري آون دو ســال پ
يــف  را در رداُســي يتســكيصــحبتش بجــا، كــارل 

پيغمبران عبري قرار داد و بـه يـاد آورد كـه چگونـه              
اليـاس پيغمبــر توســط پادشـاه اهــب نفــرين گشــت   

پادشـاه اهـب    . وبعنوان كينه توز اسرائيل  طرد گرديد      
. در تورات ماهيت پليـدان و شـران را بخـود گرفـت            

همانطوري كه تا به امروز هم شنيع تـرين حاكمـان           
تـي را در مقابـل     اين ماهيت را داشته اند و قدرت دول       

اگـر اليـاس،   . كشور و مردم و فرهنگ قـرار داده انـد     
ــرائيل را آزار داد  ــداد، او اس ــل را آزار مي ــاه قات . پادش
. متاسفانه اين چنين رسمي هم امروز اجرا مي گـردد         

 يك دليل واضح و     " ضد آمريكائي  "واژه همه جائي    
و در حقيقت بيانگر همان طرز      . كنوني اين ماجراست  

پيغمبران توراتي را   . ق ديكتاتورمنشانه است  تفكر عمي 
در نگاه امروزي مي توان بطور كامل با روشـنفكران          

آنها تجزيـه و تحليـل هـاي        . دگرانديش ترسيم نمود  
جغرافياي سياسي را كه مورد قبول قدرتمنـدان نبـود          

آنهـا مـردم را از عقوبـت هـاي          . منتقل مـي نمودنـد    
 آنان اخطار   جنايت اين حاكمان آگاه مي ساختند و به       

مي كردند و باالخره آنان خواهـان عـدالت و اجـراي            
آنـان در زمـان     . حقوق بشر و شـرف انسـاني بودنـد        

زندگيشان مورد نفرت حاكمان قرار گرفته و بارها بـه          
آنزمـان در  . مجـازات هـاي سـنگين محكـوم شـدند     

دربارها متملقين تحسين ميشدند و مورد احترام قـرار         
ايـن ارزش هـا از تعـاريف        چند فـرن بعـد      . ميگرفتند

تاريخي رخت بر بستند و امروز ما به پيغمبران احترام          
بله امروز  . مي گذاريم و برمتملقين لعنت مي فرستيم      

ديگر انگاره ها و رسـوم غلـط باسـتان از مـا فاصـله               
 .گرفته اند و كنار گذاشته شده اند

اُسـي يتسـكي در زمـان حيـاتش بطـوري           كارل فن   
امـروز از او    . مجـازات گرديـد   بيرحمانه طرد گشت و     

بجا و به حق بعنوان شخصـيتي جـوانمرد و قهرمـان           
در دفتر مـن در انسـتيتوي تكنولـوژي         . ياد مي گردد  

ماساچوست، به ديواريك تابلوي نقاشي آويزان اسـت      
كه آن را يك راهب مسيحي بـه مـن هديـه نمـوده              

اين نقاشي فرشته مرگ را تجسـم نمـوده كـه           . است
 اسقف اعظم  ال سالوادور قرار دارد        باالي سر رو مرو   

 بـه   80سال هاي   ( كسي كه قتلش بيانگر يك دهه       
در مقابـل اسـقف     . از بدترين بيرحمـي هـا بـود       ) بعد

 روشنفكر آمريكا جنوبي قرار دارند كه با اين         6اعظم  
 1989اسقوف و دخترش و خانم خانه دارش در سال          

ل بطوري هدفمند وبا شليك گلوله به مغز شان به قت         
ــانگر يــك دهــه وحشــت  . رســيدند ايــن تصــوير بي

ــاي  . وخشــونت و بيرحمــي اســت  ــان دســت ه هم
جنايتكار بعدا قتل عام بين المللي را كه بنام آكسيون          

 "هاي ترور تصـوير شـد و رومـرو از آن بـه عنـوان                
 نام بـرد و هـزاران       "جنگ نابود كننده و كشتار خلق     

غير نظامي بـي دفـاع را بـه نـابودي كشـاند،تدارك             
اين راهب هاي روشـنفكر هـم چـون اسـقف           . ديدند

رومرو  مقتول صداي بي صدايان بودنـد و همچنـان           
بســياري از شخصــيت هــاي جســور و مبــارز تــاريخ 
بشريت كه آوازه شجاعتشان نمونه براي ديگران بود        
،سرنوشتي دردناك يافتند و چون اسقف رومر دو بـار          

بقتـل  اول اينكه اينچنـين بيرحمانـه       . اعدام گرديدند 
رسيدند و دوم اينكـه در كشـورهاي پيشـرفته غـرب            
همچنان بر روي نقش روشنفكران سرپوش گذاشـته        
شد و فاش نگرديد كه چه سرنوشت بيرحم و پليـدي           

متخصصـين  . را روشنفكران همواره بدنبال داشته اند     
و فعاالن تنها نام آنان را ميدانند و مي تواننـد تصـور             

كسي كه از تاريخ مـي    كنند كه آنان چه ها نوشتند و        
آموزد داليل اين بيرحمي ها برايش پنهـان نخواهـد          
ماند و او مطمئنا واقعيتي را كه خجالت آور و مشهود           
و در رابطــه تنگاتنــگ بــا قــدرت و جــرايم اســت را 

اين تابلو نقاشي اي كه به ديوار اطاق كار من          . ميداند
آويزان است مرا روزانه به ياد دنياي حقيقي و واقعـي           

همچنين آويزان بودن اين نقاشي بـه دليـل         . ياندازدب
دومي هم براي من مهم است اينكه روزانه بسـياري          
به دفتر كار من مراجعه مـي نماينـد كـه بسـياري از              
آنان اهل آمريكاي جنوبي هستند و اين تـابلو را مـي    

 و گوشت خود لمـس نمـوده    شناسند و آنرا با پوست
پائي ها داستان ايـن      درصد ارو  10در مقابل شايد    . اند

نقاشي را بدانند و من ميتوانم بگويم كه متاسفم، اين          
ــي و      ــگ اخالق ــك از فرهن ــه اي كوچ ــود نمون خ

اوري آونـري آنزمـان     . روشنفكري جامعه خود ماست   
در پايان سخنان خود آرزوي صلح و رفـع بحـران از            

صلحي كـه بـرايش     . مناطق اين كره خاكي  را نمود      
آنزمـان مناسـبات    . داشـت آنچنان شـجاعانه قـدم بر     

امروز ايـن تصـوير بسـيار خشـن تـر           . تاسف آور بود  
گشته است و نتيجه اش تنها مـي توانـد بـه تـروري          

اما من شكي   . گسترده و جهاني و شايد بدتر بيانجامد      
راه حل  . ندارم كه راه هاي صلح آميز هم وجود دارند        

قابل تعمقي كه از سوي گوش شـالوم  تائيـد گشـته             
اه حلـي اسـت كـه از جانـب سـازمان            است همـان ر   

صلحي كه آونري در آن نقش مهمـي داشـته اسـت            
 در  2003هم مطرح مي گردد و در اول دسامبر سال          

. ژنو بـه اطـالع افكـار عمـومي جهـان رسـانده شـد              
بسياري از دولت ها البته نـه همـه، از ايـن راه حـل               

نيويورك تايمز در اين باره گـزارش       . استقبال نمودند 
 دولت آمريكا جزء كشور هائي نيست كه از         ":داد كه   

نتيجه اين موضـع    .  "اين راه حل پشتيباني نموده اند     
گيري آمريكا كامال روشن بود و ديده شد و همچنين          
روشن است كه نهاد هاي اروپائي ميتوانستند نقشـي         

اين تنهـا مثـال     . مهمي را در اين رابطه داشته باشند      
. هديـد كننـده   موجود نيست بلكه فقط مثالي اسـت ت       

موقعيت جدي كه در آن بسر مي بريم و ماهم در آن            
مـا  . به نحوي گرفتار شده ايم از اغراق گذشته اسـت         

همه ايـن واقعيـت را ميـدانيم و بـه آن آگـاهيم كـه         
انسانها يك چنين تسليحات نابود كننده اي را خلـق          
. نموده اند كه توسط آن بقاي انسانيت در خطر است         

ي مدت هاست كه كشـف نمـوده        دانشمندان آمريكائ 
اند كه رئيس جمهور آمريكا مدتهاي طـوالني اسـت          
كه از نتايج جنگ اتمي بطور سيستماتيك مطلع مـي       

آنها به لحاظ بوروكراسي گسترده شـان قـدرت    . باشد
بازنگري نهادي را از دست داده و  دربررسي هايشان          
در باره اين جنگ محـدود و منفعـت طلبانـه اي كـه          

د و ابعاد نابود كننده آن، دچـار اشـتباهي          شروع نمودن 
اين مسئله باعث گرديد كه آنان قـدرت        . جدي شدند 

نگرش نهادي خود را در باره اين فاجعـه كـه نتـايج              
. بسيار زيان باري براي آنان داشت، رااز دست بدهنـد        

من از يك مقاله تحقيقي كه از سوي مهمترين هفته          
چــاپ Science نامــه  دانشــمندي آمريكــائي

مشكل عدم  . گرديده است مثال هائي را خواهم آورد      
نگرش نهادي به اين جنگ خيلي جدي اسـت حتـي           
از ورشكستگي و يا دغل بازي هائي كـه در گـزارش            
هاي شوراي امنيت آمريكا در باره عراق در ماه هاي          
گذشته ديده ميشود و يـا در رسـانه هـاي آمريكـائي             

 بارهـا در   در گذشته مـا بـار هـا و        . تيراژي مهم دارند  
در اكتبـر   . معرض وقوع يك جنگ اتمي قرار گرفتيم      

 در هاوانا يك كنفـرانس مهـم بـر گـزار            2002سال  
 سال بحران كوبـا بحـث       40گرديد كه در آن در باره       

در اين كنفرانس نمايندگان دو طرف شـركت        . گرديد
آرتور شليسينگر يكـي از مـورخين و مشـاور          . داشتند

  آنهـا آنزمـان همـه        آنزماني كندي اظهار داشت كـه     
ميدانستند كه مثال بحراني كه در اثر وجـود موشـك           
هاي اتمـي شـوروي گسـترش پيـدا نمـود، يكـي از              
. خطرناكترين لحظـات زنـدگي تـاريخ بشـريت بـود          

شركت كنندگان در اين كنفـرانس همگـي كـامال از           
در ايـن   . شنيدن وقايع آن زمان شـوكه شـده بودنـد         

در آنزمان بـا يـك      كنفرانس افشا شد كه مثال جهان       
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كلمه براي دادن فرمان انفجـار بمـب اتـم نيسـت و             
در زمان بحران موشك هاي اتمـي       . نابود مي گشت  

هنوز براي كسي مشخص نبود كه زير دريائي هـاي          
زماني كه زير   . روسي با بمب هاي اتمي مجهز بودند      

دريائي هاي روسـي از سـوي ارتـش آمريكـا بقصـد             
د و فرماندهان ايـن زيـر   انهدام مورد حمله قرار گرفتن    

دريائي ها تصور نمودند كه جنگ عمومي شروع شده         
است،دستور گرفتند كه دريچه مخازن اتمي را بـراي         

ايـن دسـتور بـه موقـع        . پرتاب موشك ها باز نماينـد     
توسط يكي از فرماندهان بنـام واسـيلي آرشـي پـوو            
خنثي گرديد و اين چنين بود كه از جنگي اتمي جلـو            

گي كه در آن زمان رئـيس جمهـور         جن. گيري گشت 
آيزنهاور از آن بعنوان نابودي بخش اعظم كره زمين         

بعد ها همچنين بارها و بارها رها كردن        . نام برده بود  
موشك هاي اتمي به موقع و در آخرين دقايق بعد از           
اعالم خطر  غير واقعي جنگ توسـط دسـتگاه هـاي            

ر كامپيوتر ي كه اعالم ورود دشمن را به كشـور خبـ           
در . ميدادند، از سوي برخي از انسانها متوقـف گشـت         

 رها شدن موشك هـاي اتمـي        1995روسيه در سال    
. تنها دو دقيقه به شروع پرتاب به موقع متوقف گشت      

بايد توجه نمود كه ايـن سيسـتم هـاي رهـا سـازي              
كامپيوتري موشك هاي اتمـي، بـا زنـگ خطرهـاي           
 بسيار حسـاس و پيشـرفته چـه در آمريكـا و چـه در              

حداقل راجع به سيسـتم آمريكـا مـا         . روسيه مجهزند 
گـزارش تحقيقـي از كنگـره       . خيلي چيزها مي دانيم   

 چنين نشان مي دهد كـه تنهـا در سـال            1980سال  
ــوه   1979 و 1978 ــونگي نح ــاره چگ ــحبت در ب  ص

تصميم گيري در باره خبر رساني هاي كامپيوتري در         
ن باره وقوع جنگ هاي اتمي بسيار شده بود تـازه ايـ           

 تـا   1977در فاصله سال هـاي      . يك سال عادي بود   
 زنــگ خطــر غيــر 21000 در حــدود 1984ســالهاي 

واقعي در باره وقوع جنگ اتمي از سوي كامپيوتر هـا          
اين اعالم خطـر    % 5اعالم شده بود كه تنها در باره          

امروز طبـق گـزارش هـاي       . ها مي شد تحقيق نمود    
طـر  بدست ما رسيده هـر روز كـامپيوتر هـا زنـگ خ            

ايـن سيسـتم    . موقعيت جنگـي را اعـالم مـي كننـد         
آمريكائي تنها سه دقيقه به شعور انساني اجازه توقف         
پروسه رها شدن موشك ها را مي دهد و بعد از سـه             
دقيقه مجددا سي ثانيه براي دستورات رئيس جمهور        
وقت گذاشته شده است و سپس ديگـر جلـوگيري از           

حال اشتباهات  پنتاگون تا ب  . اين امر غير ممكن است    
جدي بسياري را در دستگاه هاي كـامپيوتري اش در          

يعنـي  . رابطه با سيستم امنيتيش كشف نموده اسـت       
اينكه براحتي ميتوان باآكسيون هاي تروريستي رهـا        

گفته مـي شـود   . شدن اين راكت ها را ممكن ساخت   
كه تنها يك صانحه كوچك مي تواند اين امـر را بـه       

تم روسـها كـه اصـال از        سيسـ . واقعيت تبديل نمايـد   
قابليت كمتري برخوردار است و از هنگـام فروپاشـي          
اقتصادي اين كشور وضع اين سيستم كامپيوتري هم   

به اين طريق خطر نهائي بـراي       . خراب تر شده است   
محققـان  . يك جنگ اتمي بسيار بزرگتر گشته اسـت       

آمريكائي از اين حركت مي كنند كـه هزينـه ارتـش            
ت حكومت بوش و پوتين سـه       روسيه در سالهاي تح   

اين عكـس العمـل در بـاره تهـاجم          . برابر شده است  

روسيه هم  . جوئي دولت بوش كامال قابل انتظار بود        
براي خودش وظايفي را تعيـين نمـود كـه از برنامـه             

كـه در   .  ناشي ميشد  " ضربه اول  "بوش يعني برنامه    
حقيقت يك كپـي بـرداري روتـوش شـده از برنامـه             

اين برنامه كه در استراتژي     . باشدعصبناك بوش مي    
امنيت ملي بوش بصـورت رسـمي اعـالم گرديـده و            
توسط هنري كسينجر بعنوان يك برنامـه انقالبـي و          
برنامه جديد طرح گرديده همان اسـت كـه از زمـان            

 بعنوان سيستمي   17صلح وست فالن در اواسط قرن       
مخرب عمل نموده است و امروز هـم  همچنـان در            

ملل متحد و برنامه مدرن حقوق ملت       منشور سازمان   
رهبريت روسيه همچنين يك بند     . ها عمل مي نمايد   

تعيين كننده را به آن اضافه نمود به اين صورت كـه            
زماني مي توان   : همانطور كه رسانه ها گزارش دادند       

از خشونت نظامي استفاده نمود كه رابطه روسـيه بـا           
 كشور بـه    ساير مناطق به خطر افتاده و راه ورود اين        

كشور هاي اطرافش كه براي ادامـه بقـايش حيـاتي           
در واقع اين برنامه كلينگتون است      . است ، بسته شود   

كه به آمريكا حمله خشونت بار يكجانبه نظامي را به          
موانعي كه در هاي اين كشـور را بـروي بـازار هـاي              
جهان و مراكز ثروت جهـان و مراكـز منـابع طبيعـي         

اين فرماني  . اجازه مي دهد  جهان مسدود مي نمايند ،    
بود كه كـاخ سـفيد آمريكـا در زمـان كلينگتـون بـه               

دو ماه قبل روسيه بزرگتـرين      . كنگره اش ابالغ نمود   
مانور نظامي دو دهه گذشته را به نمايش گذارد و در           
اين نمـايش تسـليحاتي پيشـرفته تـرين تسـليحات           

آنطـوري  . كشتار جمعي اش را مورد امتحان قرار داد       
م است و گزارش شده است اين كـار روسـيه       كه معلو 

عكس العمل درمقابل عملكرد هاي ارتش آمريكا بود        
و البته اين امر كامال از سوي روسيه در ايـن شـرايط         

روسها با نگراني بيان نموده انـد       . قابل پيش بيني بود   
كه مخصوصا  هـم اكنـون و بـا گسـترش عمليـات              

اتمي جلو  نظامي آمريكا بايد از بكار گيري تسليحات        
گيري شود و يا حتي از استفاده از تسليحات كوچـك           

 خـود داري  bunker bustersاتمي بنـام   
كارشناسان ارتش روسـيه تنهـا مـي تواننـد از           . گردد

نوشته هاي  همكاران آمريكائيشان حركت كنند كـه         
نشان مي دهد كه آنان چگونه با اسلحه هايشـان در           

ا مـورد  كوه هـا، منـاطق سـري فرمانـدهي روسـي ر        
اسـلحه هـائي كـه توسـط آن         . تهاجم قرار مي دهند   

نگرانـي ديگـر آنـان      . كنترل اتمي صورت مي گيـرد     
ــراي مقاصــد    ــن تســليحات ب ــا از اي ــتفاده آمريك اس

ــد   ــي باش ــان م ــاجمي اش در جه ــان . ته كارشناس
آمريكائي ترس دارند كه روسيه هم اكنون  بخواهـد          
بمانند آمريكا در فضا مخـزن حفـاظ موشـك هـاي            

مي را از اتمسفر خارج نمايد و هر زمان كه خواست           ات
. بدون اخطار به هر نقطه جهان حمله نظـامي نمايـد          

در ميان كارشناسان نظامي جناح هاي مختلف جهان        
بر سر اين مسئله توافق است كه چـين و روسـيه در             
مقابــل حمــالت موشــكي آمريكــا و اهــداف چنــين  
سيستمي ، دسـت بـه سـاخت سيسـتم هـاي جديـد              

يحاتي زده تا بدينوسيله قدرت مقابله بـا موشـك          تسل
 به  1968چنانكه در سال    . هاي آمريكائي را باال برند    

يك مانور جنگي كوچـك موشـكي آمريكـا بـه دور             

روسيه اعتـراض شـده بـود و همچنـين در تابسـتان             
 USA – d. Redامسال اولين مرحله استقرار 

ا بعنوان اولين مانور سياسي آمريكا از جانب روس هـ         
مـانوري كـه بلحـاظ      . شديدا مورد انتقاد قرار گرفـت     

اشكاالت تكنيكي اش خرج بسـياري را روي دسـت          
انتقاد جدي كـه از جانـب روس هـا          . آمريكا گذاشت 

ميشود بر اين مبنا است كه اين سيستم ميتوانـد كـار            
آئي باالئي داشته باشد يعنـي اينكـه در يـك جنـگ             

ـ               ه اتمي آنچيزي كـه مهـم اسـت تصـوير اسـت و ن
يك اقدام انعكاسي ميتواند عكس العمـل هـا         .واقعيت

ايـن  . را بر انگيزد و دنيا را به نابودي نزديـك نمايـد           
. پيشرفت ها از يك نمونه تاريخي پيروي مـي كننـد          

دولت هائي كه به قدرت نظامي منهدم كننده مسـلح          
مي باشند با روندي ترس آور بـراي دفـاع از قـدرت             

 بوده و تالش مـي      نظاميشان مرتبا در حال گسترش    
ايـاالت متحــده  . كننـد ايـن قــدرت را حفـظ نماينــد   

آمريكا جامعه اي است كامال غير طبيعي ، بـاز و آزاد            
ما در باره نقشه هـاي  . و در واقع بايد بگويم استثنائي   

اين بخش ها مـدارك بسـيار متنـوع و كـاملي را در              
واقعيت ترسناك اين است كه با توسعه       . اختيار داريم   

ســليحات كشــتار جمعــي ، نگرانــي در بــاره مرتــب ت
احتمال انتقام جوئي كه آمريكا را تهديد مـي كنـد و            
مي تواند براي ما بسيار خطرناك باشد، وجود داشـته          
و اين نگراني تا كنون هـيچ نقشـي را بـازي نكـرده              

با اطالعاتي كه ما داريم مي توانيم بگوئيم كه         . است
ادق اسـت و  اين امر در باره كشور هاي ديگر هم صـ    

داليل تاريخي  . آنان هم در اين نگراني بسر مي برند       
تلخ و درد آور همگي خيلي واضح يك چيز را نشـان            

كه امروزه خيلي چيزهـا در ايـن بـازي در           . مي دهند 
در . اين فقط يك مثال كوچـك بـود       . خطر مي باشد  

چنين مواقعي كه البته ترور و جنگ هاي محلي هـم           
ل اختالفـات اساسـي و      به آن اضافه مي گردنـد، حـ       

اجراي آن بدليل بي توجه اي و عدم بررسي نهـادي           
از جانب قدرت مندان با برنامه هاي مسـتبدانه شـان           

ما امروزه از آزاديي . با كمال بي توجه اي سد ميگردد      
لذت مي بريم كه به هيچ وجه هديه اي نيست كه از            
باال بر ما نازل شده باشد بلكـه نتيجـه يـك مبـارزه              

ه و شجاعانه و ارثيه سـالها تـالش و مقاومـت            غيوران
آزادي احتيـاج بـه قبـول مسـئوليت و امكـان            . است

مـا حـق ايـن را در انتخـاب       . انتخابات باز و آزاد دارد    
يـن ارثيـه اي را كـه از آن           ا خود خواهيم داشت كـه    

لذت ميبريم رهـا سـازيم و بـه ايـن طريـق خـود را                
مـا  . مائيممسئول وقايع بدي كه اتفاق خواهند افتاد ن       

يا اينكـه مـا     . بايد هنوز منتظر از اين بد تر هم باشيم        
تصميم خواهيم گرفت كه اين ارثيه استثنائي را مورد         
استفاده قرار دهيم و مبارزه را ادامه داده و براي نسل           

انتخاب از اين روشن تر وجود      . آينده اميد ايجاد كنيم   
ندارد و عواقب هم از اين سـخت تـر و غمنـاك تـر               

اُسـي  اين وظيفه ماست كـه كـارل فـن       . اهد بود نخو
يتسكي و ديگر شهداي آزادي و عدالت را ارج نهـيم           
البته مسئوليت ما بزرگتر است كه قادر باشيم راه آنان    
را ادامه دهيم و با تمام قـوا در ايـن راه تالشـمان را               

  . بكار گيريم
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 محاكمه سياست جنگ طلبانه آمريكا در تريبونال بلژيك
 

 مهرنوش کيان: ترجمه
  ۲۰۰۴ آوريل ۱۵-۲۱هفته نامه االهرام، : منبع

  

برای پاسخگويی به شرايط نـوين جهـانی، يعنـی پايـان جنـگ سـرد و       " پروژه برای عصر نوين آمريکايی  "انستيتو  

پروژه برای عصـر    . تژی نوين برای آمريکا بنيان گذاشته شد      دوران گسترش بال منازع سرمايه داری و تعيين استرا        

،در واقـع   "بازسازی سياست های دفاعی آمريکا    :" با انتشار محصول کار خود     ۱۹۷۷در  ) پی ان ای سی   (نوين امريکايی   

و ديگرسياسـت هـای     " جنگ پيش گيرانـه   "در اين جزوه از     . پايه های فکری سياست های دولت بوش را تعيين نمود           

اخيـرا در   . ی آمريکا  در راستای استحکام موقعيت آمريکا به عنوان تنها ابر قدرت جهانی سخن رانده می شـود                  تهاجم

بلژيک ، پروفسور ليون دو کوتر با پيروی از سنت سارتر در محاکمه جنگ ويتنام، تريبونالی را بنيان گـذارده و بـا                       

ه تالش برای افشای هر چه بيشتر و مطلع ساختن          برگزاری فوروم های مختلف در سطح جهان در سال جاری و آيند           

متن زير گفتگويی است که فردريـک بـاوی     . عموم مردم در باره سياست های آمريکا در حال حاضر و آينده می باشد             

 .با پروفسور دو کوتر در بلژيک و در حاشيه گشايش تريبونال داشته است
 
ــال  -  ــر تشــکيل تريبون ــه فک ــه ب   چگون

 افتاديد؟
يبا بطور اتفاقی و زمانی که داشـتم        من تقر 

در اينترنت برای درک بهتر سياسـت هـای         

جنگ جويانه آمريکا جستجو می کـردم، از        

ابتـدا  . وجود پی ان ای سـی خبـردار شـدم         

قصد داشتم که در بهار رمانی را به پايـان          

برسانم و بعد کتاب ديگری را تکميـل کـنم،          

چــون مــن نويســنده و فيلســوف هســتم و 

م ماند، اما بعد بـه صـفحه اينتـر          باقی خواه 

شـوکه شـدم    . نتی پی ان ای سی برخوردم     

و فکر کردم، نه، نمـی تـوانيم بگـذاريم کـه            

 .اينها واقعا اتفاق بيافتند
جنگ در آن زمان هنوز شروع نشده بـود،         

امــا مســلم بــود کــه اتفــاق خواهــد افتــاد و 

قوانين تصويب شده بين المللی را زيـر پـا          

ی ان ای ســی بــه مــتن پــ. خواهــد گذاشــت

وضوح نشان می دهد که تصميم بـه جنـگ         

امری اتفاقی نبوده و کـامال از قبـل برنامـه           

بنا براين تجاوز آمريکا به     . ريزی شده بود  

سپتامبر نبـود بلکـه     ۱۱عراق به دليل واقعه     

اين واقعه بهانه ای بـرای شـروع جنـگ بـه            

  .دست آمريکا داد
 
  پس فقط نيروی محرکه اوليه  بود؟-

 مـن مـی خواسـتم کـاری بکـنم و فکـر          بله،

ــم      ــل ه ــد راس ــه برتران ــا ک ــردم از آنج ک

فيلسوف بود من بايد سنتی را که او بنيـان          

و بـرای همـين تصـميم       . گذاشت دنبال کنم  

 تريبونـالی   ۱۹۶۷گرفتم مثل راسـل کـه در        

برای بررسـی جنايـات آمريکـا در ويتنـام          

 .بنيان گذاشت، تريبونالی را برپا کنم
تم و خواسـتار تشـکيل      پس طوماری نوشـ   

تريبونالی نه فقط برای بررسی جنـگ بلکـه         

. برای برخورد با تفکر بنيان گذار آن شـدم        

 نفــر از روشــنفکران و ۵۰۰ايــن طومــاررا 

طومـار يـک روز     . شهروندان امضا کردنـد   

. پس از آغاز جنگ در بلژيک منتشر گرديـد        

يــک هفتــه بعــد مــا دور هــم جمــع شــده و 

ا بررســی چگــونگی تشــکيل تريبونــال ر  

دو مرکز فرهنگی بزرگ در بلژيـک،       . کرديم

لو هالـه دو شـائر بـک و بورشـوبورگ از            

همچنـين معلـوم    . حرکت ما حمايـت کردنـد     

شد که بسياری در اقصی نقاط دنيا در فکر    

ــد  ــوده ان ــی ب ــين حرکت ــا در . تشــکيل چن م

گردهمــايی در بلژيــک بــه نــام گردهمــايی  

صلح در ژوئن گذشته، تصـميم گـرفتيم بـا          

اهميت کـار بيشـتر     . يگر همکاری نمائيم  يکد

در . از آن بود که به تنهائی انجـامش دهـيم         

نوامبر بـار ديگـر در اسـتانبول گردهمـائی       

داشتيم و بدين ترتيب تريبونال جهـانی در        

در طــول ســال . بــاره عــراق متولــد گرديــد

آينده در نقاط مختلـف دنيـا از هيروشـيما           

ــا مکزيــک جلســاتی ت  ــه ت ــگرفت ی شــکيل م

  .گردند

 مراکزجديــد برگــزاری و کميســيون هــای 

  .مختلف مداوما در حال تشکيل هستند
 
ــه   - ــز توج ــی ان ای ســی را مرک ــرا پ  چ

 تريبونال بروکسل قرار داده ايد؟
 ، پـی ان ای     ۲۰۰۲ تـا    ۲۰۰۰بين سال هـای     

سی از پر قدرت ترين مراکـز تـدوين تفکـر           

بنيــان گــذاران آن دونــال . در آمريکــا بــود

ويتز، ديـک چينـی و جـب        رامزفلد، پل ولفو  

آنها ! بوش، برادر بزرگ جورج بوش بودند     

ــم ۲۰۰۰در ســال  ــزارش مه بازســازی " گ

را قبل از اينکه بـوش      " قدرت دفاعی آمريکا  

ــد  در ســال . انتخــاب بشــود، منتشــر کردن

که بوش آن را    " استراتژی دفاع ملی   "۲۰۰۲

امضــا کــرد کــامال بــر اســاس پيشــنهادات 

سی در سال مطرح شده از طرف پی ان ای 

بنا براين کشف ارتباط    .  بنا شده بود   ۲۰۰۰

آنچه بعدا اتفاق افتاد با آنچه از قبل نوشته         

  .و تهيه شده بود چندان مشکل نيست
 
ــی ان ای ســی را  - ــار پ  شــما دســتور ک

 چگونه جمع بندی می کنيد؟
 آنها در باره خواسته هايشان بـه روشـنی        

آنـان خواسـتار هژمـونی      : صحبت می کنند  

ــ ــتند  آمريکـ ــا هسـ ــه هـ ــه زمينـ . ا در همـ
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ــون   ــطالحاتی همچ ــا "اص ــری آمريک ، "برت

و " برتــری خيرخواهانــه"، "پــاکس آمريکــا"

غيره همگی اصـطالحاتی هسـتند کـه آنهـا          

آنها می خواهند   . ساخته و تعريف کرده اند    

آقای دنيا باشـند و بـرای اينکـه هـيچ کـس          

نتواند بر عليه ايـن هژمـونی حرکتـی بکنـد           

را مطـرح کـرده     " انهجنگ پيشگير "سياست  

آنها در باره رسـيدن بـه اهـداف خـود           . اند

جنگيدن و پيروزی قـاطع و همزمـان در         "از

ســخن مــی " جنــگ هــای عمــده و مختلــف

" جنگ پيشـگيرانه  "در نتيجه دکترين    . گويند

ايـن  . در واقع دکتـرين جنـگ دائمـی اسـت         

يعنــی پايــان قــوانين بــين المللــی در دنيــا،  

  .می کنيمدنيائی که ما در آن زندگی 
 
 آيا شما به قوانين مدون بين المللی  به          -

عنوان يک فيلسوف نگـاه مـی کنيـد؟ يـا           

فقط مثل ديگر شهروندان اينهـا قـوانينی        

 بوده اند که هميشه وجود داشته اند؟
 من بر ايده هـای ژاک دريـدا و جيورجيـو           

آگامبن فيلسـوف ايتاليـائی تامـل بسـياری         

و بــر از طريــق ايــده هــای آنــان . کــرده ام

ــه    ــه خــودم متوجــه شــدم ک اســاس تجرب

وضعيتی اسـتثنائی، وضـعيتی اضـطراری،      

مـا در   " معمول"در زير رويه سياست های      

اين دو فيلسوف در    . حال شکل گيری است   

نظراتشان کامال با يکديگر مخالفند ولـی در        

مورد جنگ عراق، به نتيجه مشابهی دسـت        

آنها هر دو معتقدند که دولـت بـوش         . يافتند

:  سياه اقتدار را انتخـاب کـرده اسـت         چهره

يعنــی بــرای اينــان اقتــدار، توانــايی بــرای  

برقراری قـوانين  بـين المللـی نيسـت بلکـه            

امکانی بـرای  از ميـان بـردن ايـن قـوانين             

 .است
تئـوری اسـتثناء    " جنـگ پيشـگيرانه   "تئوری  

کشوری قوانين مدون بـين المللـی را        .است

کنـد  زير پا گذاشته و به جای آن اعالم می          

که حق دارد جنگی تهاجمی بر عليه تمـامی         

بـرای  .به اصطالح دشمنان خود بر پـا کنـد        

اين کار ابتدا بايـد ثابـت کنيـد کـه تماميـت             

برای همين هـم    . ارضی شما در خطر است    

تونی بلر، نخست وزير انگليس، مجبور شد       

بــه دروغ بگويــد کــه عــراق مــی توانــد در  

يـر   دقيقه به اروپا حمله کند در غ       ۴۵عرض  

  .اين صورت جنگ قانونی نبود
 

 اما اينان فقط نمی خواهند کـه دروغـی          -

بگويند و قانونی را زير پا بگذارند بلکـه          

می خواهنـد بـه طـور مشـخص قـوانين           

 .موجود را از بنيان تغيير دهند
مثال مشاور بوش، ريچارد پرل ايـن       .  دقيقا

وی در  . نکته را به روشنی بيان کرده است      

خـدا  " ال گذشته می نويسـد،    مقاله ای در س   

يا نگاه کنيـد    !" را شکر که سازمان ملل مرد     

بــه خــودداری آمريکــا در بــه رســميت     

شناختن و پيوستن بـه دادگـاه بـين المللـی           

ايــن دادگــاه دســتاوردی . بررســی جــرائم

قبال فقط برنـدگان جنـگ مـی        . تاريخی بود 

توانستند بازنـدگان را بـرای رسـيدگی بـه          

امـروزه  .  بکشـانند  جرائم جنگی به محاکمه   

ما دادگاهی داريـم کـه مـی توانـد افـراد را             

بدون توجه بـه مقـام آنـان در هـر دولتـی             

برای رسيدگی به جرائم جنگی به محاکمـه        

اينجا هـم آمريکـا از کـارت اسـتثناء          . بکشد

 قانونی کـه    ۲۰۰۲در آگوست   . استفاده کرد 

قـانون تجـاوز    " امروز آن رابيشتر به اسـم     

بر اسـاس   . يب شد می شناسيم تصو  " هيگ

اين قانون از آنجا کـه آمريکـا قـانون بـين            

المللــی رســيدگی بــه جــرائم جنگــی را بــه  

رســميت نمــی شناســد، اگــر يــک شــهروند 

آمريکائی به اين دادگاه برای پاسخگويی به 

جرائم مرتکب شده برده شود، آمريکا حـق        

 !دارد برای آزادی او به هلند حمله کند
 کشـوری   پس آنان آمـاده حملـه بـه خـاک         

هستند که نه تنها سال ها از متحـدان آنهـا           

 .بوده بلکه عضو ناتو نيز هست
يکــی ديگــر از جنبــه هــای مهــم  اســتثناء،  

مـــن فقـــط منظـــورم . گوانتانـــامو اســـت

گوانتانامو در کوبا نيست، بلکه گوانتانـامو       

نام وضعيتی است خاص که مثال در ديگـو         

گارسيا، در باردان و بسياری جاهای ديگر       

در سراسـر دنيـا هـزاران       .  وجـود دارد   نيز

ــمی در     ــت رس ــيچ محکومي ــدون ه ــر ب نف

بازداشت بـه سـر مـی برنـد و يـا از هـيچ               

اينهـا، و   . موقعيت قانونی برخوردار نيستند   

مــن کلمــاتم را بــا تامــل انتخــاب مــی کــنم، 

بنا به تعريف   . اردوگاه های اجباری هستند   

آگامبن، اردوگاه اجبـاری منطقـه ای اسـت         

من فکـر مـی کـنم       . حدوده قانون خارج از م  

کــه بــرای يــک دولــت، و بخصــوص بــرای 

دولتی که تا حد تهوع آوری خود را متعهـد         

به آزادی و دموکراسی می داند، چنين عمل 

  .کردی چندش آور است
 
 من اولين بار اين اصطالح را از آگـامبن         -

در صحبت از مراکز مـوقتی در فرودگـاه         

ا در آنها   که مهاجرين غير قانونی ر    ] ۱[ها  

پس اين يک   . نگاه داری می کردند، شنيدم    

دولـت  : مشکل مختص به آمريکـا نيسـت      

 ....های شرور بسياری وجود دارند
وضعيت هايی مشابه اردوگا ه هـا       .  مسلما

به داليل مختلف در سراسـر دنيـا در حـال           

حتــی در خــود اروپــا، در . گســترش اســت

کويتا و مليال ميان اسپانيائی ها و مراکشی        

در بلژيک دور مراکـز     . ا ديوار کشيده اند   ه

نگاه داری مهاجرين غير قانونی در اسـتين        

 .او کرتزل ديوار کشيده اند
ــتن   ــاه داش ــا نگ ــه  ۶ام ــائی در منطق  آفريق

ترانزيت زاوانتم در همين لحظـه کـه مـن و           

شــما راحــت در کافــه قهــوه مــی خــوريم،  

محصول يک مورد قانونی اسـت، هـر چنـد          

دولـت بلژيـک    . ده اسـت  که بسيار تکان دهن   

نمی خواهد به ايـن افـراد اجـازه ورود بـه            

خاک بلژيک را بدهد و در عين حال نه مـی           

توانند آنها را اخـراج کننـد و نـه بـه زنـدان       

پس به جای ايـن کـار آنهـا را در           ! بفرستند

امـا کسـانی    . منطقه ترانزيت نگاه می دارند    

ــتند،    ــدانی هس ــامو زن ــثال در گوانتان ــه م ک

 آنجا فرسـتاده نشـده انـد بلکـه          اشتباها به 

مخصوصا در اين محـل نگـاه داشـته مـی           

مـی توانسـتند بگوينـد کـه ايـن يـک            . شوند

اما . جنگ است و اينها زندانی جنگی هستند      

زندانی جنگی يک سيستم قانونی مشـخص       

يـا مـی    . برای حمايت ازحقوق خود را دارد     

توانستند بگويند کـه اينـان زنـدانی آمريکـا          

. را به زندان عـادی بفرسـتند      هستند و آنها    
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اما اين جـا هـم يـک سيسـتم قـانونی حـق              

داشــتن وکيــل، اجــازه مالقــات و غيــره را  

در گوانتانامو هـيچ قـانونی      . فراهم می کرد  

شهادت زنـدانيان آزاد شـده      . عمل نمی کند  

انگليسی در باره آنچه در آنجا مـی گـذرد،          

آنهـا شـکنجه و وادار      . غير قابل درک است   

 شرايطی غير قابل باور شـده       به زندگی در  

  . اند
 
 اما نکته فقط در اين نيست کـه بـا ايـن             -

 ...افراد بد رفتاری شده است
 خيــر، اينــان در خــارج از محــدوده قــانون 

بنـا بـه آگـامبن، آنهـا فقـط          . قرار گرفته اند  

و ]  ۲[آگـامبن ميـان بيـوس       . زنده هسـتند  

بيوس زندگی در . زوه تفاوت قائل می شود  

شهر، در يـک فضـای سياسـی        پوليس، در   

فقط زنـده   . زوه فقط زنده بودن است    . است

بودن يعنی که فردی را از همه حقـوقی کـه     

در ايـن   . به او تعلق می گيرد محروم کنـيم       

صورت برای او فقط يک وجود بيولوژيکی       

هنگـامی کـه تفـاوت ميـان        . باقی مـی مانـد    

زندگی خصوصی و عمومی، ميان عملکـرد       

خصوصــی مــن و شــناخته شــدن وجــود  

سياسی من به عنوان يک شـهروند در هـم          

می ريزد، فرد فقط به جسدی زنـده تبـديل          

درست مثل کسانی کـه در کمـپ        : می گردد 

ها و در منطقه ای بی ارتبـاط بـا همـه جـا              

ی آنها نـه عملکـرد سياسـ      . زندگی می کنند  

 .دارند و نه زندگی خصوصی
وجود چنين مناطقی وضعيت استثنا که در       

آن قانون زير پا گذاشته می شود را نشان         

رشد اين پديـده بسـيار خطرنـاک        . می دهد 

می توان پا را قدری فراتر گذاشـت و     . است

ادعا کرد که هم اکنون افغانسـتان و عـراق          

چرا کـه  . مناطقی بزرگ از اين دست هستند    

 عراق امروزه چيست؟ آيـا رسـما        فکر کنيد 

در جنگ است؟ آيا تحت اشغال اسـت؟ آيـا          

دولتی موقت بر آن حکومت می کند؟ عراق        

  چيست؟
 
 فکر می کنيد آمريکا برای عـراق، ورای         -

 تجاوز به عراق، نقشه ای کشيده بود؟
 من فکر می کنم اگر يک چيز روشن باشـد          

ــه ای     ــيچ برنام ــا ه ــه آنه ــن اســت ک آن اي

ر واقع من فکر می کنم که نبودن        د. نداشتند

برنامه ای از قبل تعيين شده، خـود جزئـی          

بازســازی  "۱۴در صــفحه . از برنامــه بــود

می خوانيم که آمريکا    " قدرت دفاعی آمريکا  

از دهه ها قبل در نظر داشته است که نقش          

تعيين کننده تری را در منطقه خليج فـارس         

در حالی کـه    " و سپس می خوانيم،   . ايفا کند 

تضاد حل نشده بـا صـدام بهانـه کـافی را            

ايجاد مـی کنـد، مسـئله حضـور نيروهـای           

آمريکايی در منطقه از مسئله صـدام فراتـر      

 ."می رود
ــب در ســال   ــن مطل  نوشــته شــده ۲۰۰۰اي

مــا : يعنــی کــه بــه زبــان ســاده تــر. اســت

خواهان پايگاه های آمريکـا در ايـن منطقـه       

بوده ، و هدف ما همين اسـت و بقيـه فقـط             

و هر چه ايـن کشـور       . نه ای بيش نيست   بها

بيشتر دچار هرج و مرج شود ، مردم دنيـا          

بيشتر به اين نتيجـه مـی رسـند کـه خـوب             

حداقل آمريکا در منطقه حضـور دارد و تـا          

حدی اوضاع را تحت کنترل خود قرار مـی         

دهــد و بــدين ترتيــب افکــار عمــومی بــرای 

تشکيل پايگاه های آمريکا در منطقه آمـاده        

 و اين همـان اسـت کـه آنهـا مـی             .می شود 

  .خواهند
 
 شما پی ان ای سی را چنان مطـرح مـی            -

کنيد که انگار اين پروژه بيانگر تغييـری        

بنيانی در سياسـت هـای آمريکـا ايجـاد          

و درعين حال مطرح می کنيد      . کرده است 

که تمدن ما با وضعيت اضطراری روبرو       

چه چيزی در تمـدن مـا، مـا را بـی            . است

ايـن تغييـر مـی کشـاند،        وقفه به سـوی     

بدون نياز به ولفوويتزها و پرل ها که ما         

 را به آن سو هل بدهند؟
 کامال روشن است کـه کـره خـاکی مـا بـه        

حتــی . ســوی وضــعيتی بحرانــی مــی رود

امروز در روزنامه مقاله ای در باره مناطق        

مرده در اقيـانوس هـا کـه رو بـه افـزايش             

چنــدی قبــل در چــين و   . اســت خوانــدم 

. آفريقا طوفان شن عظيمی رخ داد     صحرای  

ــه گذشــته    ــک، دو هفت ــا در بلژي ــی اينج حت

اينهـا  . همراه با باران شن از آسما ن باريد       

عالمت هـای فاجعـه هـای زيسـت محيطـی           

ــا ســال  . هســتند ــيم کــه ت  ۲۰۵۰و مــی دان

 بيليون نفر خواهد شـد در       ۹،۱جمعيت دنيا   

کره زمينـی کـه تـوازن بيولـوژيکی آن در           

بخـش بزرگـی از     . ستمعرض خطر جدی ا   

مـــردم تـــا آن زمـــان دسترســـی بـــه آب 

همه اينهـا مـا را      . آشاميدنی نخواهند داشت  

به سوی اتخاذ سياستی تندروانه سوق می       

در پی ان ای سی فقط يک جمله اسـت          . دهد

مـا بايـد    : " که به اين اوضاع اشاره می کند      

در دنيايی که بيشـتر از هميشـه بـه سـوی            

پـس  ." کنـيم هرج و مرج می رود، حکومـت        

آنها هم به خوبی از هـرج و مرجـی کـه در           

مــا داريــم بــه ســوی . راه اســت خبردارنــد

دورانی می رويم که من آن را فاجعه دائـم          

متاسـفانه ايـن نظرصـرفا يـک        . می خـوانم  

واقعيت علمـی و از نظـر محـيط زيسـتی و            

  .جمعيت شناسی حتمی است
 
 پس اگر فکر می کنيد که دنيا به سـوی           -

مرجـی مـی رود، دو عکـس        چنين هرج و    

مـی توانيـد    :العمل بيشتر باقی نمی مانـد     

تالش کنيد با منابع اين مشکالت برخورد       

کنيد، يا بگوئيد، خوب هرج و مرج اتفـاق         

می افتد و ما می خواهيم تا آنجا کـه مـی            

توانيم از آنچه باقی می ماند بهره ببريم،        

 .دقيقا آنچه پی ان ای سی می گويد
نم که اين سوال ، پرسش من فکر می ک.  بله

ما با اين فاجعه دائمی کـه در        : قرن ما است  

حال رخ دادن است چه می خواهيم بکنـيم؟         

و من فکر می کنم که پی ان ای سـی کـامال          

به اين مسئله واقف است و تمامی سياست        

های بوش مخفيانه توسـط آن هـدايت مـی          

خروج از توافق کيوتو نيز بخشـی از        . شود

آلترناتيو ممکن در برابـر     . اين سياست بود  

بـه نفـع    » تغييـر جهـانی شـدن     «آن حرکت   

جهانی عادالنـه تـر و صـلح طلـب تـر مـی              

همان گونه که دريدا مـی گويـد، ايـن          . باشد

حرکت ممکن است ضعيف و دارای تضـاد        

باشد اما همـه آن چيـزی اسـت کـه مـا در              

پـس  . برابر پی ان ای سی در دسـت داريـم    

ا تمـامی آنچـه     بايد بـ  . نمی توانيم وا بدهيم   

 .داريم از آن دفاع کنيم
پاسخ پی ان ای سی در برابر فاجعه دائـم،          

بايـد دريـابيم کـه عـراق        . جنگ دائـم اسـت    

پايان اين پروژه نيست، بلکه فقط شروع آن 

وقتــی آنهــا مــی گوينــد کــه يکــی از . اســت

جنگيـدن و   "مهمترين وظائف ارتش آمريکا     

قاطعانه برنده شدن در جنگ های عمـده و         

، بايــد دريــابيم کــه برنامــه "زمــان اســتهم
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پس . مهيب تر از آن است که ما می پنداريم        

و مسلما  . ما به سوی جنگ دائمی می رويم      

جنگ دائم بر عليه تروريسم، جنگ دائمی را 

شــايد مــن بســيار . بيشــتر دامــن مــی زنــد

راديکال هستم، اما من فکر می کنم که ايـن          

می چگونه  . نيز بخشی از برنامه بوده است     

تــوان يــک دســتگاه عظــيم اقتصــادی مثــل 

اقتصــاد نظــامی را بــدون وجــود دشــمنی  

بزرگ نگاهداری کـرد؟ شـما بايـد دشـمنی          

اينان يا احمق هستند و     . عظيم داشته باشيد  

يا بسيار بد بين، و به نظر من اينها بد بـين            

آنها می دانند که با رفتن بـه عـراق          . هستند

به را  نه تنها ال قاعده و سازمان های مشـا        

تضــعيف نکــرده بلکــه بهانــه بــرای ادامــه  

برای همين  . حضور آنان را فراهم می کنند     

هم ما کـارت پسـتالی بـا تصـوير زنـی در             

. حجاب اسالمی با پرچم آمريکا تهيه کرديم   

مــا بايــد بــا هــر دو نــوع از افــراط گرائــی  

کسانی که هم اکنـون     . همزمان مبارزه کنيم  

رايـانی  در کاخ سفيد حضور دارند، افراط گ      

خطرناک هستند درست مثل افراط گرايـان       

ما بايد به برقـع حتـی اگـر پـرچم           . اسالمی

  .آمريکا باشد نه بگوئيم
 
 آيا اين شرايط استثنا شامل حال خـود         -

 آمريکائی ها هم می شود؟
عـين همـين مسـائل در حـال         .  صد درصد 

ــد   ــی ده ــا رخ م ــانون . حاضــر در آمريک ق

دم بـر   تمامی حقوق مـدنی مـر     ] ۳[پاتريوت  

. اساس قانون اساسی را معلق ساخته است

ــق      ــال ح ــرين مث ــنم بهت ــی ک ــر م ــن فک م

جستجوی خانه مردم بدون مجوز قـانونی       

بايد بگويم که به نظـر مـن ايـن کـار            . است

 ۱۱از . بســيار شــوم و تهديــد آميــز اســت 

سپتامبر تا کنون بسياری از حقـوق مـردم         

اميـدوارم  . آمريکا زيـر سـوال رفتـه اسـت        

برخـی  . کا از خواب بيدار شـوند     مردم آمري 

مردم مـی گوينـد کـه مـن ضـد آمريکـائی             

. هستم، اما من کامال طرفدار آمريکا هسـتم       

و بايد بگـويم کـه تمـام تريبونـال طرفـدار            

آمريکا است، در مفهومی عميـق، يعنـی مـا          

ــر    ــا در براب ــردم آمريک ــواهيم از م ــی خ م

افراطيونی که هم اکنـون در کـاخ سـفيد در           

اتفاقی نيست . د، دفاع کنيم  راس قدرت هستن  

. که اکثريت شاهدين مـا آمريکـائی هسـتند        

اگــر مــا ضــد آمريکــائی بــوديم، پــس چــرا 

بســياری از آمريکائيــان بالفاصــله پــس از 

اعالم پروژه همکاری خود را بـا مـا اعـالم           

کردند؟ کسـانی مثـل سـاول النـدا، ويليـام           

ريــورز پيــت، رمــزی کــالرک، امانوئــل     

 تــام بــری همگــی والراشــتاين، جــيم لــوب،

  .بالفاصله به دعوت ما پاسخ مثبت دادند
 
 فکر می کنيد تريبونال بروکسل به چـه         -

 چيزی دست خواهد يافت؟
 ما هيچ قدرت قانونی نداريم، تحـريم نمـی         

به . ما به دنبال حقيقت هستيم    . توانيم بکنيم 

عنوان يک فيلسوف، من بايـد بـاور داشـته          

خواهيم ما می . باشم که حقيقت وجود دارد    

بـه مــردم دنيـا نشــان دهـيم کــه نقشــه ای    

وجود داشته است، و اين نقشه نـامی دارد         

" بازسازی قدرت دفـاعی آمريکـا     "و آن نام    

است، و اين برنامه توسـط پـی ان ای سـی        

که سه نفر از اعضـای آن از افـراد کليـدی            

دولت جنگ بوش هستند، طرح ريزی شـده        

 و دوم اينکه، اميـدوارم وقتـی مـردم        . است

اين مسئله را درمـی يابنـد، اعتراضـات بـر           

من اميدوارم که افکـار     . عليه آن آغاز گردد   

عمومی کره زمين به اين برنامه نه بگويـد،         

چرا که وجود قدرت برتر نوين که بر همـه          

ــع     ــه نف ــت ب ــد در نهاي ــت کن ــان حکوم جه

  .هيچکس نيست، حتی به نفع مردم آمريکا
 
ثری  فکر می کنيد شما می توانيد همان ا        -

را داشته باشـيد کـه تريبونـال برترانـد          

 راسل داشت؟
 اگر بتوانيم همان اندازه که راسل بر روی         

مسئله جنگ ويتنام تاثير گذارد بـر اوضـاع         

. فعلی تاثير بگذاريم که بسـيار عـالی اسـت         

ولی يک تفاوت عمده ميـان ايـن دو وجـود           

. دارد که در واقع به نفع مـا عمـل مـی کنـد             

 از حرکت های عمده و      تريبونال راسل يکی  

ــار    ــاه ســاختن افک ــرای آگ ــده ب ــين کنن تعي

عمومی از جنايات جنگ ويتنام در اروپـا و         

در مقايسه، مـا امـروزه طنـين        . آمريکا بود 

 فوريـه  ۱۵ ميليون نفـری کـه در   ۳۰صدای  

پس ما نيـازی    .به خيابان ها ريختند هستيم    

نداريم که تازه مردم را قانع کنـيم کـه ايـن            

مـن  . ی و غير عادالنه اسـت     جنگ غير قانون  

آنچه . فکر می کنم بسياری اين را می دانند       

کــه امــروزه اهميــت دارد، صــحبت کــردن، 

نوشتن و بحث در باره وضع موجود است        

تا عراق که تا کنون اولين مـورد از اجـرای           

اين نوع سياست بوده به سياسـتی جـاری         

تبديل نگردد، چون بزرگترين خطر،امروزه     

ا بگـوئيم خـوب ايـن کـه         اگر م . همين است 

ديگر اتفاق افتاده و همه چيز تمـام شـده و           

حاال ما ديگر به وضـعيت نرمـال بازگشـته          

ايم، آن وقت اين نوع جنـگ بـی قـانون، نـا             

عادالنه و وحشتناک بـا تمـامی بمـب هـای           

خوشــه ای و اتمــی اش تبــديل بــه زنــدگی  

  .نرمال و روزمره ما خواهد شد
 
 مخاطب شما کيست؟-

ی همان کسانی هستند کـه در       مخاطب کنون 

. روز تشکيل تريبونال شرکت خواهند کـرد      

اما مخاطبان ما به طور کلـی فراتـر از ايـن            

ما تالش می کنـيم     . جمع کوچک خواهد بود   

وجدان عمومی مردم کره زمين را مخاطب       

و البتــه ايــن حرکــت نامــه ای . قــرار دهــيم

اينکـه آنـان    . سرگشاده است به کاخ سـفيد     

ريافت خواهند کرد يا نـه ، مـا         اين نامه را د   

اما من مطمئن هستم کـه سـفير        . نمی دانيم 

. آمريکا روزنامه های بلژيکی را می خوانـد       

پس شايد صدای ما حتی همين االن کـه بـا           

هم صحبت می کنـيم بـه گـوش آنـان نيـز             

  .رسيده باشد

  
در فرودگاه اورلی فرانسه يک ايرانی بيش از يک         -۱

. زيـت زنـدگی مـی کنـد       دهه است که در منطقـه تران      

اخيرا بـا نوشـته شـدن مقـاالت بسـيار در بـاره او               

دولت فرانسه حاضر به دادن اجازه ورود به خـاک          

فرانسه به او شد ولی وی از قبول آن سـر بـاز زد،              

چرا که پس از گذشت اين همه مـدت او ديگـر نمـی              

» نرمـال «تواند تصور کند که چگونه در يک محـيط          

 . می توان زندگی کرد
 
پروژه برای  "رای اطالعات بيشتر در باره      ب

به آدرس هـای زيـر      " عصر نوين آمريکائی  

 .مراجعه کنيد
www.newamericancentury.org 

 
برای اطالعات درباره تريبونال بـه آدرس زيـر         

 :مراجعه کنيد
www.brusselstribunal.org 

 
نظرات خود را در باره نوشـته مـی توانيـد بـه             

 :آدرس زير بفرستيد
 

Nsy39@gmx.de 
      



 

  کنترا–مرگ ريگان و راز ايران 
  

وي را در . رونالد ريگان هنرپيشه نه چندان معروف فيلم هاي وسترن هاليوود و رئيس جمهور سابق آمريكا درگذشـت                
شرايطي به عنوان كانديداي جمهوري خواهان براي پست رياست جمهوري آمريكا معرفـي كـرده بودنـد كـه جيمـي               

مشكالت معيني در عرصه مسائل بين المللي و بويژه در ارتباط با ايران شده بـود                كارتر نماينده حزب دموكرات درگير      
مـي آورد و درايـن چرخـه حـل      تعيين جانشين براي وي مي بايد چرخشـي را در سياسـت خـارجي آمريكـا بوجـود              . 

تهران و ده هـا      گروگان آمريكايي در     52اين مشكالت در گام اول وجود     . مشكالت در رابطه با ايران از جمله آنها بود        
گروگان خارجي و بويژه امريكايي در لبنان بودند كه آنها نيزدر اختيار نيروهاي حزب اهللا وابسته به جمهوري اسـالمي                   

  .بودند مي بايد هرچه زودتر و در بندوبست با رژيم جمهوري اسالمي آزاد مي گرديدند
ن ها با جمهوري اسالمي هم زمان بـا انقالبـي بـود     از طرف ديگر آغاز مذاكرات آمريكايي ها براي آزاد كردن گروگا  

بـيخ گـوش آمريكـا    . كه در نيكاراگوئه اتفاق افتاده و نيروهاي چپ قدرت دولتي را با راي مردم به دست آورده بودنـد  
 كنترا در اين    –نام پرونده ايران    . كوباي ديگري بوجود آمده بود و تحمل چنين امري براي واشنگتن امكان پذير نبود             

. قطع بود كه به رسانه ها راه يافت و تا به امروز نيز جزئيات آن از افكار عمومي جهان پنهان نگاه داشته شده اسـت                        م
توجه داشته باشيم كه موضوعيت بستن قرارداد با جمهوري اسالمي و اقدامات بعديي كه  رونالد ريگان  در اين رابطه                     

ره آمريكا  ظاهرا هرگونه همكارى آمريكا با ايـران بـه خصـوص در              پيش مي برد در زمانى اتفاق افتاده بودند كه كنگ         
هـاى   ها و درگيـرى    زمينه فعاليت تسليحاتى و خريد و فروش اسلحه وهمچنين درگيرى و دخالت آمريكا در شورش              

 درمقابل اين اعالم موضع رسـمي كنگـره ، سياسـتمداران          .  اى را ممنوع اعالم وانجام آنها را قدغن كرده بود          منطقه
آمريكا دراين مقطع با اعالم پروژه جنگ ستارگان براى مقابله با شـوروى، در تـالش بودنـد كـه خطـر كمونيسـم را                         

حمايت نظامي و مالي آمريكا از شورشيان كنترا در نيكاراگوئه          . حداقل در كشورهاى نزديك به خود به حداقل برسانند        
  . نيز در همين رابطه توجيه مي گرديد

مان همچنين با تحويل محموله اسلحه به ايـران و دريافـت پـول هنگفتـى از جمهـوري اسـالمي ،         پنتاگون در آن ز   
رفسـنجاني  . بخش مهمي از بودجه تجاوز خود به حقوق مردم در نيكاراگوئه  و تقويت شورشيان كنترا را عملي نمـود                   

ايي بـود كـه نهايتابـا سـفر مـك           مرد هزار چهره رژيم بهترين رابط با ريگان ، جورج بوش پدر و ديگر مقامات آمريك               
  . فارلين به تهران و گذاشتن قول و قـرار هـاي معـين ، جمهـوري اسـالمي را مـورد تفقـد دولـت ريگـان قـرار داد                               

اى از    كنترا چه توافقاتي في مابين آمريكا و جمهوري اسالمي گذشت هنوز هم در هالـه               -اما اين كه در قضيه ايران       
، ريگان طى يك سخنرانى كه در تمام آمريكا بـه طـور زنـده پخـش شـد،      1987ر سال تنها د. ابهام باقى مانده است   

اما براي همگان روشن بودكه  مشاوران ارشـد ريگـان در            .اعالم داشت كه اشتباه كرده و از مردم آمريكا عذر خواست          
ايـن گونـه    .انـد  پنتاگون طبق يك برنامه مشخص و از پيش تعريف شده، محموله بزرگ اسلحه را به ايـران فروختـه                  

چـرا كـه اساسـا بخشـي از     . معذرت خواهي ها نه واقعي بود و نه تضميني بـود بـراي عـدم تكـرار چنـين معـامالتي               
درآمدهاي سرمايه داران آمريكا درتجارت اسلحه هايي است كه هرروزه چه بطور رسمي و چه بصورت سياه بـه ايـن                     

چنين اقـداماتي جزيـي از سياسـت خـارجي دولـت هـاي آمريكـايي بـوده و                   دست خريداران تحويل داده مي شود و        
 1992براي مثـال در سـال       . گزارشات منتشره نهادهاي دولتي و امنيتي آمريكا نيز غير ازاين چيزي نمي گويند            .هست

با برخى اى استراتژيك براى معامله       برنامه 1978داد از سال     گزارشى از عملكرد سازمان سيا منتشر شد كه نشان مى         
 و مقـارن بـا انتقـال    1979ريگـان در سـال   . ها و كمـك بـه ناراضـيان در ديگـر كشـورها تهيـه شـده اسـت                دولت
 هم گزارش ديگرى منتشـر شـد   1997در سال . اجراي اين سياست در آن سال ها بود جمهورى آمريكا مامور   رياست

ن در ديگر كشورها مورد حمايـت آمريكـا بـوده،           كه طبق اطالعات مندرج در آن، نه تنها فعاليت ديكتاتورها ومرتجعي          
اى تعيين نموده بود كه در اين رابطـه و در تمـام              بودجه كلينتون ، جانشين ريگان ، مستقيما     !!! بلكه دولت دموكرات    

  .نقاط جهان در راستاى اهداف آمريكا مورد استفاده قرار گيرد
هـاى سـفارت     ين است كه  تحليف ريگان با آزادى گروگان        اما آن چه امروز حداقل دررابطه با ايران مي توان گفت ا           

ها در لبنان اقدام كند      آمريكا در تهران همراه شد و دولت ريگان ترجيح داد به كمك ايران براى حل مشكل گروگان                
 معامله با جمهوري اسالمي  و سود دوطرفه براي آمريكا آنقدر ارزشمند بود كه به خاطر آن اگر ريگان هـم                    . ، كه كرد  

جمهورى مي شد و تا آخر عمر ش هم درباره آن سكوت اختيار مي كرد نبايد آب از آب تكان                     مجبور به ترك رياست   
معامالتي كه تا به امروز هم ادامه دارد و مهم ترين آنها نيز تامين سالح هاي مورد نياز جمهوري اسـالمي                   . مي خورد 

هاي  نمايشـ  در شرايطي تداوم مي يافـت كـه آخونـدها در      همه اين روابط صميمانه   . در جنگ هشت ساله با عراق بود      
نمازجمعه اي خود باز هم شعار مرگ برآمريكا را مي دادند و سودهاي حاصله از ايـن شـعارها را در سـرمايه انـدوزي                         

جمهوري اسالمي سياست ايجاد كمربند     . هاي بيشتر در داخل و خارج و در تقويت بنيادگرايان به مصرف مي رساندند             
   .مريكا در منطقه را خيلي خوب نمايندگي مي كرد و بايد مزدش را هم مي گرفتسبز آ
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