
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۸۳  مهرائيان خلق ايرانارگان مركزي سازمان اتحاد فد

۱۲۲

  !"ما يک نفر نيستيم؛ ما هزارانيم"
  

سال گذشته وزارت اطالعات اعالم کرده بود با خريد تجهيزاتي به ارزش سه ميليارد  *
 هاي غيرمجاز اعم از ضد اخالقي و ضد  تومان از آمريکا دسترسي کاربران به سايت

 که گي در مصوبه شوراي عالي انقالب فرهن دراين باره.مذهبي را غير ممکن خواهد کرد
در ) پي. اس. اي( المللي   ايجاد نقطه تماس بينمحمد خاتمی رياست آن را بعهده دارد 

 از نشر  کهنده ا هاي اينترنتي موظف شد  و بر اساس آن شرکتهانحصار دولت قرار گرفت
اشاعه و تبليغ  اهانت به دين اسالم و مقدسات و   و مخالف موازين اسالمي، !!!مطالب الحادي

   و احزاب غيرقانوني جلوگيري کنندها گروه 
. در گذشته مقابله با سانسورِ  اخبار و اطالعات نياز به روش هاي پيچيده و فني نداشت *

 ،  صدای نيروهای اپوزيسيونسانسورچيان شاه، براي جلوگيري از شنيده شدنبرای مثال 
 خود احمقانه که از اقدامی درحد. ورود راديوهاي موج کوتاه را به ايران ممنوع کرده بودند

کار را به جايي رسانده بودند که حتی داشتن راديوی دارای موج . ذهن ساواک می گذشت
                                                             کوتاه خود جرم بود و در پرونده ساواک از جمله موارد اتهامی نوشته می شد
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  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي ايران
  2صفحه 

  

ما يک نفر نيستيم؛ "
  !"...ما هزارانيم

 

 تالش مذبوحانه بستن وبالگ ها
  

حنيف مزروعي ، بابک غفوري , مهدي درايتي 
 ميرابراهيمی،، روزبه زاده  شهرام رفيع،آذر

از  زاده،  محبوبه عباسقليو  اميد معماريان
جمله روزنامه نگارانی هستند که در موج جديد 

ه روزنامه سرکوب رژيم در دهان بندزدن ب
 .نگاران و نويسندگان، بازداشت گرديده اند

مقامات قضايي به احضار، تهديد و دستگيري 
به همکاري با " مشکوک"روزنامه نگاراني که 

 در چند همچنين.سايت ها هستند پرداخته اند
هفته ي گذشته تعدادي از مسئولين و کارکنان 

 نيزشرکت هاي خدمات دهنده اينترنتي 
 مسئوالن فني و وب نگاران ودستگير شده 

سايت هاي اطالع رساني و خانواده هاي آنها، 
پس از احضار و يا بازداشت شديدا تحت قشار 
قرار گرفته و تهديد شده اند که در مورد 
بازداشت خود با هيچ کس سخن نگويند و به 
ويژه با سازمانهاي مدافع حقوق بشر داخلي و 

  . يا خارجي تماس نگيرند
 قوه قضائيه در مصاحبه یسخنگو،راد كريمي

 ی  درباره آبان١٢ روز سه شنبه یمطبوعات
شده و افراد   بستهیها آمار دقيق سايت
 یها از تعداد سايت «:دستگيرشده، گفت

 ندارم یمسدودشده به طور كامل، اطالع دقيق
اما اتهام پانزده نفر از افراد دستگيرشده 

  ». استی و هشت نفر ديگر اخالقیامنيت
هاي خونين استبداد که آزادي انسان را حصار

با هزار ترفند و ابزار به بند کشيده اند تا کجا 
خواهند توانست به اين تالش ارتجاعي خود 

آن گاه که کالم زاييده شد با خود . ادامه دهند
زبان به گردش . اگري را همراه نکرد هيچ اما و

درآمد تا آن چه را که به انديشه نشسته است 
ي دهد و گوش هاي شنوا را براي بعدي ماد

ما به سخن درآمديم تا . شنيدنش حساس نمايد
ما . آرزوهايمان را با شمايان درميان بگذاريم 

به سخن درآمديم تا بگوييم که چه مي 
رازهايمان را با صدها زبان و لهجه . انديشيم

به نجوا درآورديم تا بارديگر ثابت کنيم که ما 
ديشه هايمان را به کالم ان. مي انديشيم. انسانيم

و نوشته درخواهيم آورد تا آگاهي را پاس 
اما اين خواست ما را چگونه پاسخ . داريم
آناني که تمامي امکانات تحميق و تبليغ . دادند

و ترويج را دردستان خود متمرکز کرده و با 
ده ها ابزار مطبوعاتي و اطالعاتي امر سرکوب 

ز کنترل دگرانديشي را پيش مي برند عاجز ا
انديشه انسان ها ، زندان و شکنجه و اعدام را 

مي گيرند و مي . در برابر ما قرار مي دهند
تهديد کرده و ترور مي نمايند و همه . کشند

دهان بند توليد مي کنند و با . چيز را مي بندند
اما اين . غل و زنجير به جنگ آزادي مي روند
ن قربانيا. برف را هرگز سر بازايستادن نيست

خود را به دوش مي کشيم تا تعفن سيستم 
استبداد دولتي را بيشتر به مشام همگان 

  . برسانيم
اين استبداد در کشورما متاسفانه هم رنگ 
شرقي دارد و هم به نحوست ارتجاع مذهب 
دولتي آلوده است و اتفاقا به خاطر همين دو 
خصوصيتش بوي تعفنش بيشتر و قربانيانش 

 اسالمي نمونه جمهوري! هزاران هزار 
مشخص از اين دوهمگونگي ارتجاعي  بوده و  

 ساله اش مملو از هرآنچه ٢٥ ننگين نامه
جهالت و جنگ و جنايت در . نامردمي است

تاروپود آن ، ساختار حکومتي اش را آرايش 
. روزنامه ها را مي بندد. داده است

هيچ صدايي . آزاديخواهان را به بند مي کشاند
روزنامه نگاران را ازوظيفه . نبايد شنيده شود

اصلي شان که بيان حقيقت است با تهديد 
براي رژيم . بازداشته و به زندان مي افکنند

همه خطرناکند بخصوص آن دسته از کساني 
از اين گروه به جز . که نتوان کنترلشان کرد

فعالين سياسی که در پی سازماندهی 
تشکيالتی برای پيشبرد فکر خود هستند در 

وبالگ « عرصه عمومی تر مي توان به 
که آن صفحات وبالگي . اشاره نمود » نويسان 

قدر آمارشان باالست که کنترل دولتی و 
سانسور ، تنها چاره را دربستن و تهديد 

محلي براي نوشتن هر . نويسندگانش می بيند 
آن چه که به نظر مي رسد و هيچ مرز ممنوعه 

  . اي را برنمي تابد
و يا هرنام ديگري که تارنگاشت، وبالگ،   

برآن مي نهيم وسيله ايست امروزين و 
ه برای بيان نظرات و اطالع رسانی که گسترد

به صدها نمونه از آن برای هر فردی که 
دسترسی به اينترنت دارد به سادگی 

کافی است که در جستجوگر . امکانپذيراست 
را تايپ کنيم تا ليست » وبالگ « کامپيوتر اسم 

بلندبااليي از مشخصات اين وبالگ ها را 
گ، گ، بالتارنگاشت ، وبال. بدست آوريم 

newspage يك وب سايت شخصي يا 
غيرتجاري است كه از يك فرم گزارش نويس 

تواند روزانه يا هرچند وقت  كه مي(تاريخ دار 
تواند  تارنگاشت مي. كند استفاده مي)يكبار باشد

شامل اطالعات جديد درباره يك موضوع 
خاص ويا چندين موضوع باشد كه توسط 

هاي   سايت نوشته يا از سايتگرداننده آن
 ويا باهمكاري خوانندگان گرددديگر گردآوري 

تارنگاشت اساسا يك . بوجود آمده باشد
) ياچند( است كه توسط يك onlineروزنگار 

مطالب تارنگاشت . شود شخص نگهداري مي
روي يك موضوع خاص متمركز است و ارجاع 

)link (ها يا مقاالت به  دادن به ساير وب سايت
 و يا حتي فکاهیا همراه يك توضيح كوتاه ي

نها از خصوصيات تارنگاري آمنتقدانه در باره 
 نويسندگانش تاحدودی مشخصند و. است

گير اين  پي خواننده نيمهحتی کسي که 
ها باشد، نام حقيقي بيشتر نويسندگان  الگ وب

  .داند آن را مي
که اينترنت عموماً و وبالگ خصوصاً موقعيتی 

ه، راهي در شرايط کنوني جامعه ايران يافت
 مؤثر براي شکستن انحصار منابع ياربس

آگاهي و گسترش شبکه تبادل اطالعات، در 
سايه حکومتي که تنها کاميابي آن 

 را بازکرده است رساني به فرهنگ است آسيب
  توقيفدر محاق نشريه و روزنامه اگر. 

و کتاب را سانسور و مجوزش قرارمی گيرد 
دان يا کنند، نويسنده را به زن را مصادره 
ستند، هزار راه ديگر به لطف  بفرسراي ديگر 

خوانندگان را بی مالت اينترنت گشوده شده که 
درايران از آنجا که  . نخواهد گذاشت

نويسي به طرز شگرفي عموميت پيدا  الگ وب
 ، رژيم را به جايي کشانده که با کرده است

دست زدن به اقدامات ايذايي به قصد نابودی 
ی عجيبی بياندازد که آن در هول و وال

اقداماتش بيشتر مهر تاييدی بر ناتوانی 
موج جديد سانسور سايت هاي . آنهاست

دامنه اش آن قدر وسعت گرفته که اينترنتي 
رژيم با صرف بودجه های کالن و واردکردن 
امکانات تکنولوژيکی امنيتی مدرن درصدد 
است که جلوی اين کانال آزاد نشر افکار را 

بسياری از وبالگ نويسان را . سد نمايد 
بازداشت و برخی را تهديد به امتناع از اين کار 

  .نموده است 
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سال گذشته وزارت اطالعات اعالم کرده بود 

هيزاتي به ارزش سه ميليارد تومان با خريد تج

 هاي  از آمريکا دسترسي کاربران به سايت

غيرمجاز اعم از ضد اخالقي و ضد مذهبي را 

 در مصوبه  دراين باره.غير ممکن خواهد کرد

 که محمد خاتمی شوراي عالي انقالب فرهنگي

ايجاد نقطه تماس Tرياست آن را بعهده دارد

نحصار دولت قرار در ا) پي. اس. اي( المللي  بين

 هاي اينترنتي   و بر اساس آن شرکتهگرفت

 و !!! از نشر مطالب الحادي کهنده اموظف شد

اهانت به دين اسالم و  مخالف موازين اسالمي، 

ها و احزاب  اشاعه و تبليغ گروه  مقدسات و 

 دراين مورد خاتمي.غيرقانوني جلوگيري کنند

الزم در مسايل فرهنگي  ":عنوان کرده است که 

الخطاب وجود  است مرکزي به عنوان فصل 

ها تکليف خودشان را  داشته باشد تا دستگاه 

بدانند و بر طبق نظر امام خميني بايد به 

مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي ترتيب 

  ".اثر داده شود
 کميته اي سه نفره، متشکل از درهمين ارتباط

 نمايندگان صدا وسيما، وزارت ارشاد و وزارت

اطالعات، از سوي شوراي عالي انقالب 

فرهنگي مامور نظارت بر فعاليت هاي اينترنتي 

وظيفه اين کميته شناسايي سايت هاي .شد

غيرمجاز و ارايه فهرست آنها به وزارت 

ارتباطات و فن آوري اطالعات است که کار 

با آغاز فعاليت اين .فيلترينگ را بر عهده دارد

 هاي  دن سايتکميته، سال گذشته مسدود کر

اينترنتي شدت گرفت و وزارت ارتباطات و فن 

 ها  آوري اطالعات به فيلترگذاري سايت

سايت هايي نظير رويداد دراين ميان  .پرداخت

وابسته به اصالح طلبان که ،  هم و امروز

نيز مسدود شد و دستگاه دولتی می باشند 

قضايي به برخورد با افرادي پرداخت که با اين 

 همکاري داشتند يا مطالبشان را در ها سايت 

احضار .وبالگ هاي شخصي منتشر مي کردند

 تبار از سوي قوه قضاييه به  عليرضا علوي

عنوان مسئول سايت امروز و بازداشت سينا 

مطلبي از جمله اقدامات قوه قضاييه در اين 

 .دوره بود
مدير عامل شركت دولتى » رضا رشيدى«

جلوگيری از کار  از چگونگی ارتباطات داده ها

استراتژى جديد « :سايت ها چنين می گويد

فيلترينگ درصورت فراهم شدن امكانات نرم 

 بر اساس اين .افزارى به اجرا در خواهد آمد

استراتژى، نرم افزارهاى فيلترينگ در سطح 

نصب خواهد شد، هزينه اين  ISP واحدهاى

بين يك تا سه  ISP نرم افزارها براى هر واحد

دو سه شركت داخلى در .ميليون تومان است

حال تهيه نرم افزارهايى براى اين كار هستند و 

در صورتى كه اين نرم افزارها به انتظارات ما 

پاسخ دهند، اين استراتژى را به اجرا در 

هر چند تاكنون در فيلترينگ .خواهيم آورد

پيشرفت خوبى داشته ايم اما هنوز كافى نيست 

پايان سال بتوانيم بدون كم و اميدواريم تا 

شدن سرعت و كيفيت در ارتباط با شبكه 

تصميم گيرى .اينترنت، فيلترينگ قوى اجرا كنيم

در مورد اينكه كدام سايت بايد مسدود شود 

در كميته سه نفره اى كه زير نظر شوراى 

عالى انقالب فرهنگى فعاليت مى كند، انجام مى 

ا ما صرفاً مجرى توسعه شبكه ديت. شود

  ».هستيم و در اين زمينه دخالتى نمى كنيم

اما باوجود اين تمهيدات و صرف هزينه 

وزارت اطالعات و نهادهای سرکوبگر رژيم ، 

اما اين ابزار فرهنگی همچنان خاری در چشم 

   است حکومتگران اسالمی

در گذشته مقابله با سانسورِ  اخبار و اطالعات 

برای  .نياز به روش هاي پيچيده و فني نداشت

سانسورچيان شاه، براي جلوگيري از مثال 

 ،  صدای نيروهای اپوزيسيونشنيده شدن

ورود راديوهاي موج کوتاه را به ايران ممنوع 

اقدامی درحد خود احمقانه که از . کرده بودند

کار را به جايي . ذهن ساواک می گذشت

رسانده بودند که حتی داشتن راديوی دارای 

 و در پرونده ساواک موج کوتاه خود جرم بود

 ولي .از جمله موارد اتهامی نوشته می شد

وضع امروز به طور کامل ديگر شده است 

کافيست که امکان دسترسی به کامپيوتر و 

آن گاه به هر نسبتی که . اينترنت را مهيا نمايي

خواهان درگيرشدن در مسائل باشی راه 

به همين خاطر هم هست . درمقابلت باز است

يت يافتن اين امکان ارتباطی مهم و که با عموم

دسترسی هزاران هزار نفر به آن درايران ، 

تقابل باآن نيز فاز پيچيده تری را ايجاد نموده 

ِ  سايت هاي مهم و . است طراحان سانسور

موثر اينترنتي، مانند طراحان جنگي عمل مي 

   .کنند

 کميته مرکزی سازمان انتخاب شد
همانگونه که در اطالعيه برگزاری ششمين کنگره سازمان اتحاد فداييان خلق ايران 

اعالم گرديد ، بدليل کمبود وقت و نبود داوطلب کافی برای عضويت در کميته مرکزی ، 

کنگره به هيات رئيسه ماموريت داد که ضمن اتخاذ تصميم برای هماهنگی و پيشبرد 

هيات . يف فراروی سازمان ، انتخابات کميته مرکزی را ظرف سه ماه برگزار نمايدوظا

رئيسه در زمان مقرر انتخابات را برگزار نمود و اعضای کميته مرکزی از داوطلبانی 

حضور زنان در . که بيش از پنجاه درصد آرا را کسب کرده بودند ، برگزيده شدند

 بار در حيات سازمان به چهل درصد ترکيب کميته مرکزی منتخب برای نخستين

 افزون براين شصت درصد آن از افرادی است که در کميته مرکزی .اعضای آن رسيد

  .دوره پيش ، عضويت نداشته اند

  کميته مرکزی سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

  ۱۳۸۳ مهرماه ۲۱تاريخ 

١٢/١٠/٢٠٠۴ 

الگ، فاصله نوشتار تا  در وباما از آنجا که 

 ثانيه هم نمی رسد، توان به چندانتشار، 

سرکوب رژيم هم اين امکان را ندارد که با 

الگ   در وب.چنين سرعتی به جنگ آنها برود

خواهند بنويسند و به هر  همه آزادند هر چه مي

وبالگ خودی و .  قلم بزنندخواهند گونه که مي

غيرخودی و خط قرمز را پشت سرنهاده است 

.  شودبا هر زبانی درآن مطلب نوشته می. 

زبان يکي ممکن است دشوار باشد، زبان 

يکي پر رمز و راز بنويسد و آن . ديگري ساده

آور و  ل  يکي نثري مال. پرده و برهنه يکي بي

مهم . متکلف داشته باشد و ديگر روان و چابک

شکستن جو اختناق و آن چه مهم است . نيست

سانسور دولتی و سنت های ارتجاعی  با 

کاری که به همت .  است و نوشتننوشتن

 .هزاران نفر درايران انجام می گيرد
در برای مقابله با اين سانسور ضروري است 

با تمام نيرو کنار روش هاي فني و ابتکاري، 

متوجه هرچه بيشتر افکار عمومي جهان را 

در مقابل  .نماييمسرکوب و سانسور در ايران 

دستگيری نويسندگان و وبالگ نويسان و 

لع و قمع گسترده روزنامه جلوگيری از ق

نگاران بايد با تمام امکاناتمان رژيم را تحت 

  .فشار افکار بين المللی به عقب نشينی واداريم
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   اعتراضات ، تعطيلی کارخانه ها و اخراج کارگران
  و تعطيلی کارخانه ها و اخراج گسترده کارگران که در ۱۳۸۳بابررسی آماری تعدادی از اعتراضات کارگری در سه ماهه خرداد، تير و مردادماه 

 آن ضربات ران کشور باآن مواجه بوده که نتيجهارگجدول تدوين شده درزير مالحظه می کنيد ، شاهد نابسامانی و بحران فزاينده ای هستيم که ک

تعطيلی روزافزون واحدهای توليدی و خدماتی و بالطبع اخراج کارگران و کارکنان اين واحدها و . جبران ناپذيری  است که متوجه آنها می گردد

و هر روز شاهد افزايش بيکاری کارگران درشرف تعطيل قرارداشتن واحدهای ديگر صدمات جدی به امنيت شغلی کارگران شاغل واردآورده 

  .درايران می باشيم

 اعتراضات کارگری هم چنان حول خواست هايي چون پرداخت حقوق و مزايای معوقه،  ادامه داشته که نمونه های ذکر شده در زير بخشی از آن 

وچک و بزرگ کشور همچنان ادامه يافته است اما باوجود آن که حرکت های اعتراضی و مطالباتی کارگران در واحدهای ک. را تشکيل می دهد

متاسفانه به دليل نبود اطالعات دقيق و عدم وجود تشکل های کارگری سراسری  و ممنوعيت کارگران از داشتن تشکل های مستقل  خود و عدم 

وعه اتفاقاتی که دراين عرصه می گذرد انعکاس مبارزات کارگران در نشريات منتشره در داخل کشور ، امکان دست يابی به آمار واقعی از مجم

  . وجود ندارد  و نمونه زير تنها می تواند دربرگيرنده بخش کوچکی از وضعيت نابسامان حقوق بگيران کشور باشد

  تعداد  داليل اعتراضات ، تعطيلی کارخانه ها و اخراج کارگران  نام  ۸۳خرداد

 جادهوبستن  تجمع
آباد به   اصلي پارس

  اردبيل 

،  سال گذشتهكاري، مطالبات باقي مانده از  پرداخت اضافهدراعتراض به عدم    شركت كشت و صنعت مغانكارگران
  .شدند بركناري مديرعامل وديگر اعضاي هيأت مديره خواستار

  سه هزار نفر

       زاهدان" الياف هامون"شركت  تعطيل
      " ايران تافته"  تحصن
   نفر110  الف بين شركاء و مديرانمديريت و اخت  سوء  " پشم بافي آسيا"  تعطيل
   واگذاري به بخش خصوصي و عدم توانايي كارفرما در پرداخت حقوق كارگران  "سردخانه شيالت زاهدان"  تعطيل
    عدم تامين مواد اوليه توسط كارفرما  "الياف هامون زاهدان"  تعطيل
    واگذاري به سازمان زندانها  " گوهر كوه خاش"كشت و صنعت"  تعطيل
   نفر1000  ضعف مديريت و عدم توليد مناسب  ايرانشهر"فراگير بافت بلوچ"كارخانجات   تعطيلال درح

    ضعف كادر مديريت  "آهك"كارخانه   تعطيل
    ضعف كادر مديريت  " شهيد زارع"مجتمع دامپروري  تعطيلدرحال 
د استحصالي از درياي عمان به ساير عدم تامين ماهي مورد نياز و ارسال صي  كارخانجات صنايع شيالت چابهار  تعطيلدرحال 

  نقاط كشور
  

   ها  نامرغوب بودن آرد و سه شيفته كردن كار خبازي, در اعتراض به دستمزدها  هاي سنندج  كارگران خبازي  اعتصاب
اعتراضات كارگران 

  اخراجي
 بيمه بيكاري و نداشتن, پرداخت نشدن سنوات كارگري, نداشتن امنيت شغلي  زاده اصفهان  كارخانه نساجي رحيم

نبود بازار كار در مواقع خاص و قبول نكردن , يا تمام شدن بيمه بيكاري
  هاي ديگر  كارگران در بخش

  

      " قند دزفول" و "سازي   لوله"   شركت  خطراخراج 
   نفر34     همدان" پلي ريس"شركت   اخراج

  نفر600    ،" فخر ايران"كارخانه نساجي   خطراخراج
    عدم پرداخت حقوق معوقه  ك رشتشركت الكتري  تجمع
    عدم پرداخت حقوق معوقه  الكترو موتور گيالن  تجمع
    عدم پرداخت حقوق معوقه  ،" صنايع شمس"  تجمع
  نفر 600بيش از   عدم پرداخت حقوق معوقه  شركت ريسندگي و بافندگي فومنات  تجمع
    مسكن  كارگران شهرداري زاهدان  تجمع

  نفر600    "شاهونساجي "كارخانه   تعطيلدرحال 
   نفر15000  عدم پرداخت حقوق معوقه  خمينيهاي بندر شركت  تجمع

  نفر70  سوء مديريت و ناتواني مديران در سوددهي كارخانه  " ايران سنگ شكن"كارخانه   تعطيلدرحال 
 ديگر از  روز حقوق به عالوه عيدي، مرخصي، سنوات و ساير مزاياي52طلب    شاغل در شهرداري نيشابورانكارگر  تجمع

  كار   پيمان
  نفر 80

  نفر 40  ميل شخصي مديريت كارخانه   كارخانه بنيان بافت سمنان  اخراج
  نفر80  اعتراض به تعطيلي كارخانه و عدم پرداخت حقوق معوقه   اردبيل" بافت طليس"  تجمع

      " نساجي شرق آذر"كارخانه  تعطيلدرحال 
     توسط شهرداري اصفهانمديد قراردادهايشاندر اعتراض به عدم ت  »تندر«كارگران شركت   تجمع

  نفر 900   و عدم پرداخت حقوق معوقهدر مخالفت با تعطيلي اين كارخانه   سمنان" پاك ريس"كارخانه  پيمايي  تجمع و راه
  نفر 300   ماه حقوق و مزاياي14در اعتراض به عدم پرداخت    " كور اوغلي"كارخانه   تجمع

    استخدام كارگران قراردادي  »آما« شركت   خطراخراج
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  نفر هزار 3بيش از   سود ده نبودن  معادن زغال سنگ كرمان  خطراخراج
        83تيرماه 
    مطالبات كارگران از سازمان تامين اجتماعي خواستار  كارگران اراك تحصن
    اعتراض به تعرض دولت به صندوق تامين اجتماعي   كارگران سنندج  تجمع
  نفر 200  اعتراض به عدم دريافت ما به التفاوت حقوق و مزاياي خود در سال گذشته   يزد"اجان  سعادت نس"شركت  تجمع
   هزار نفر40بيش از    تير ماه25در اعتراض به بخشنامه هاي غيرقانوني سازمان تأمين اجتماعي  كارگران آذربايجان شرقي  تجمع
  پنجاه نفر   مسووالن در رفع مشكالتشاندر اعتراض به پاسخگو نبودن  آباد كارخانه پارسيلون خرم  تجمع
    اعتراض به عملكرد سازمان تامين اجتماعي  شركت دخانيات ايران  تجمع
   نفر100بيش از    پرداخت حقوق  عدماعتراض به  كارخانه چيني مهدي  تجمع
، جلوگيري از اخراج ها و كارگران متحصن خواستار بازگشت به شغل خود   وزارت تعاون  تحصن

   قوق و مزاياي عقب مانده پرداخت ح
صد و شصت كارگر و 

  كارمند
   نفر40  واگذاري شركت ها به بخش خصوصي و مديران نا كارآمد  " شكوفه بابل"شركت روغن نباتي   اخراج
   كارگر150  واگذاري شركت ها به بخش خصوصي و مديران نا كارآمد  ريسندگي چل   اخراج
    ي شركت ها به بخش خصوصي و مديران نا كارآمدواگذار  شركت شيميايي كرم كيميكال  اخراج
    واگذاري شركت ها به بخش خصوصي و مديران نا كارآمد  دستمال سازي حرير قائم شهر  اخراج
   كارگر120  ركود بازار و انباشته شدن توليدات كارخانه و نبود بازار مناسب فروش  "پتو بافي نقش جهان"كارخانه   اخراج
   كارگر70    " فوالد كاوه"  اخراج

در اعتراض به اقدام مديريت كارخانه مبني بر اعمال تبعيض در پرداخت حق   " ماشين سازي اراك"كارخانه   اعتصاب
  جذب به كارگران

   كارگر4000

   كارگر360    " نقش ايران"كارخانه  تعطيل
       كارخانه پنبه پاك كني استان گلستان36  تعطيل

     تعويق افتادن حقوقاخت حقوق متناسب وعدم پرد  نيروگاه اتمي بوشهر  اعتصاب
   كارگر120  اعتراض به اعالم فهرست نيروهاي مازاد اين شركت  كرمانشاه" سيم وكابل باختر"شركت   تجمع

      " شركت نخ البرز"  خطراخراج
    اعالم ورشكستگي توسط مديران كارخانه  شركت روشنگر  تعطيلي و اخراج

   نفر18    " گلسراي گيالن"  اخراج
كاركنان سازمان آب و فاضالب استان   جمعت

  كرمانشاه
   نفر30  اعتراض به نحوه مديريت

    عدم اجراي صحيح طرح طبقه بندي مشاغل  " صنايع الكترونيك دماوند "  تجمع
        83مردادماه 

    در اعتراض به اخراج و جايگزيني نيروهاي غيربومي  شركت پتروشيمي كرمانشاه  تجمع
تايع ملي دماوند، الكترونيك مديريت ص شركت  اخراج

  مدرن و پژوهش سعادت
    

  كارگر2000    كارخانه قند ياسوج  اخراج
  كارگر11  اجراي قانون تسهيل بازسازي و نوسازي صنايع كشور  شركت نيرو تابلوي رشت  اخراج
  كارگر230    " آزمايش"كارخانه   اخراج
  كارگر20  ياعالم ورشكستگ  ،" ايليا غرب"كارخانه صنايع مفتولي   تعطيل

    دليل نبود مواد اوليه  "آرام جنوب"كارخانه نساجي   درحال تعطيل
      " لوله اسپيدال بندرعباس"  تعطيل
نوشابه سازي آرسو و حصير , كارخانه هرمزنخ   تعطيل

  باقي هرمزگان
   كارگر300بيش از   كمبود نقدينگي

 كارخانه توليد مصالح ساختماني در 20  تعطيل
  پاكدشت

     و عدم تقاضاركود بازار

  نفر100  محاسبه نشدن مدت بيمه بيكارى آنان"دراعتراض به طرح   كارگران كارخانه هاى مختلف كاشان  تجمع
    در اعتراض به عملكرد مديريت  ،" صندوق نسوز خرم "شركت   تجمع
در اعتراض به تاخير و نحوه پرداخت حق محروميت و عدم پرداخت حق   راه آهن خوزستان  تجمع

  جنگي
  

    عدم پرداخت حقوق معوقه  " سازمايه "شركت توليدي   اعتصاب
  كارگر1600  عدم پرداخت حقوق معوقه  ،" سيمره"سد   تجمع
       استان ايالمدرشركت توليدي فجر  تجمع

 كميسيون كارگري سازمان اتحادفداييان خلق ايران
1383شهريور  
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 ششم كه دركنگره ستينوشته ا، ريمطلب ز
ارائه شده ي حاضر در اجالس  به رفقاسازمان

حدوديت بدليل طوالني بودن مطلب و م.  بود
 در اين شماره kصفحات نشريه،  قسمت اول آ

و قسمت دوم و پاياني در شماره آينده منتشر 
 . خواهد شد

  
  

 

تحليلي ازاوضاع 
ايران ونگاهي به 
  اوضاع منطقه

 علی 
  

  :ايران
بررسي ساختار سياسي كشور بهتر است برپايه تحليل از 

 اجتماعي جامعه و موقعيت طبقاتي –ساختار اقتصادي 
  .حاكميت باشد

آخرين تالش ناكام كشورما براي خروج از دايره عقب 
ماندگي و درآمدن به جرگه كشورهاي صنعتي مدرن در 

 توليد دراثر اصالحات شاه ، شيوه. زمان محمدرضاشاه بود
اما .  درايران سرآمدشد1340سرمايه داري دراواخر دهه 

برخالف مثال ( طبقه سرمايه دار قويي شكل نگرفت 
شايد علتش را بتوان نقش دالرهاي نفتي در ). تركيه 

توسعه و انحصار آن دردست دولت ، ديكتاتوري و سلطه 
دربرنامه توسعه . هزارفاميل براقتصادايران دانست

، صنايع مادر و كنترل كننده مثل برق ، اقتصادي شاه 
در دست دولت باقي مي ... فوالد ، نفت ، ماشين سازي و

نظام پيشين به داليل مختلف ، از جمله به دليل . ماند
ساختار فئودالي حكومت و وسواس درزير كنترل داشتن 
همه امور نتوانست طبقه سرمايه دارايران را گسترش دهد 

رسيد كه انقالب نزديك شده و زماني به اين ضرورت 
  .بود

پس در پايان دوره محمدرضاشاه ، قشر سرمايه داران 
صنعتي ما ضعيف و سست بته بود و با روي كارآمدن 
جمهوري اسالمي توسعه اقتصادي كشور ما نه تنها ناكام 
ماند بلكه حكومت ارتجاعي جمهوري اسالمي بنيان هاي 

 سال 25ن آن را هم ويران كرد و درواقع ما طي اي
حتي جهان سوم ( برخالف مسير اغلب كشورهاي جهان 

  .پس رفتيم) 
ما مي توانيم و بايد از ضرورت اصالحات سياسي ، 
تحوالت عميق سياسي ، اجتماعي و فرهنگي از قبيل 

صحبت ... حقوق بشر ، دموكراسي  حقوق شهروندي و
كنيم اما به نظرم پيش از همه بايد به يك چشم انداز 

از اين روي الزم . يك از توسعه ايران دست يابيماستراتژ
است تا به بررسي رابطه ماهوي جمهوري اسالمي و 
الزامات توسعه ايران و درمركز آن توسعه صنعتي ايران 

  .بپردازيم

خاستگاه اجتماعي گروه هاي تشكيل دهنده حكومت 
  جمهوري اسالمي

گروه هاي اجتماعي زير ، اين حكومت را از آغاز شكل 
  :دنددا
 -3 بخشي از بازاريان بزرگ ، -2روحانيون ،  -1

 اقشار -4جوانان دانش آموخته مذهبي پيرو روحانيت ، 
منظور ( عقب مانده اجتماعي داراي هيجانات مذهبي 

مردماني هستند كه نه تنها مثل همه مذهبي ها واجبات 
دين را انجام مي دهند بلكه بطور منظم در فوق برنامه 

... جمن ها ، سفره ها ، هيئت ها وهاي مذهبي مثل ان
  .)شركت مي كنند

او حكومت را طوري پايه مي خميني و دستياران نزديك 
  :ريختند كه 

  . روحانيت درآن سركرده بي همتا باشد–الف 
 آن دسته از بازارياني كه طي سال هاي متمادي -ب

تبعيت خود را از روحانيت نشان داده بودند به ساخت 
ي شوند و بقيه بازاريان درپس آنان حكومت راه داده م

  .هيئت بندي مي شوند
 اجراي اوامر و منويات و نقشه ها و توطئه هاي -ج

حكومت بدست عناصر برآمده از اقشار عقب مانده 
  .اجتماعي داراي هيجانات مذهبي سپرده مي شود

سه گروه باال از اعتماد درجه اول خميني و دستيارانش 
  .برخوردارند

انش آموخته پيرو روحانيت براي سازماندهي  جوانان د-د
و مديريت و تامين سلطه ماليان بردستگاه هاي اداره 

  .جامعه مدرن مورد استفاده قرار مي گيرند
اما آنان مورد اعتماد درجه اول نيستند و همواره بايد زير 

 3و2و1نظر و رياست عناصربرآمده از گروه هاي اجتماعي 
  .پيش گفته باشند

همراه جمهوري اسالمي كساني بوده و هستند بازاريان 
كه به سودهاي هنگفت ، بدون كاروزحمت ، بدون 

هدفشان از . ريسك و بازگشت سريع سرمايه مي انديشند
« دست يابي به قدرت بدست گرفتن تجارت خارجي و 

كردن انبوه هر جنس و بنجلي براي دست يابي » واردات 
بديهي است كه . شدبيشتر به دالرهاي نفتي بوده و مي با

اين گروه اجتماعي تيشه به ريشه صنعت داخلي و توسعه 
  .توليد صنعتي كشور مي زند

اقشار عقب مانده كه دربرپايي جمهوري اسالمي شركت 
داشتند اصوال به نظام توليد پيش از سرمايه داري چه از 

برخي از . و چه فكري وابسته بودند) شغلي ( نظر مادي 
اهي اوقات به فكر مي افتادند تا به نمايندگان آنان گ

خيال خود بابرپايي كارگاهي از چندماشين تراش و فرز ، 
 آنان منابع -فالن توليد صنعتي وارداتي را كپيه كنند

زيادي را هرز داده و به رشد صنعت لطمه بسيار زده و مي 
 سال ، خود به باندهاي بزرگ 25اينها طي اين . زنند

  .ندرانت خوار تبديل شده ا
گروه اجتماعي سوم يعني جوانان دانش آموخته پيرو 
روحانيت كه خاستگاه طبقاتي بسيارشان دهقاني يا قشر 
متوسط سنتي بود ناتوان از درك ماركسيسم اما مبهوت از 
شعارهاي اجتماعي آن ، باروحيه خرابكارانه با سرمايه 

  .داري برخورد مي كردند
ي اما روحانيت كه سركردگي حكومت جمهور

اسالمي را داشته و دارد ذاتا و تاريخا با كار و توليد 
بيگانه است و در قشربندي اجتماعي جز لمپن ها 

افزون براين فقه شيعه روبناي . بحساب مي آيد
بود و چنين نيز ) وبازاربزرگ سنتي ( جامعه فئودالي 

نمادهاي اين فقه را درحرام بودن راديو ، . ماند
دي زنان ، نجس بودن تلويزيون ، موسيقي ، آزا
وحتي ضديت ( بيگانگي ... الكل صنعتي و صابون و

با دانش ، بي اطالع بودن از نقش پول در جامعه ) 
سرمايه داري و نگاه به پول همچون وسيله تبادل 

حتي (،بيگانه بودن)"ربا"(كاال و حرام بودن سودپول
ميتوان ...بابا بانك و بانكداري و)ضدبودن

 براي برخي ازاين مسائل راه جمهوري اسالمي(ديد
حل اداري معين كرده امااحكام فقهي اكثريت 

  )فقهادراين موارد تغييرنكرده است
جمهوري اسالمي از نظر ايدئولوژيك نيز با توليد و 
بازتوليد همچون سرچشمه بنيادين ثروت اجتماعي بيگانه 

درفقه شيعه و فكر روحانيت ، ثروت با غارت ، فتح . است
  .ائم است كه بدست مي آيدو تصرف غن

در فقه خميني ، ولي فقيه در تصرف جان و مال و ناموس 
از نظراو وروحانيت شيعه، . مردم برخود آنها مقدم است

ايران را به غنيمت به لشكر اسالم داده است و » اهللا«
( خليفه مسلمين بايد غنايم را بين انصار و مهاجرين 

تقسيم ) ز ايران مسلمانان و گروه هاي اسالمي خارج ا
طبق فقه ، ثروت هاي سرزميني مثل اراضي ، . كند

( اصوال در تصرف جانشين پيغمبر ... معادن ، نفت ، و
  از خود به جا "دشمن"آنچه كه سران  . است) خميني 

گذاشته اند سهم امام از غنايم است و اين بنيادمستضعفان 
 خود است كه متعلق به خميني بود و او آن را به جانشين

بانك مركزي غنيمت چاپ اسكناس ، . واگذاركرده است
بين چاقوكشان و ( ارتش غنيمت تقسيم مقامات نظامي 

، دانشگاه ها و مراكز علمي كه ) قداره بندان رژيم 
 شدند دستگاه صدور مدارك "فتح"مقاومت كرده و ديرتر 

به كارگزاران بي ) كارشناس ارشد ، دكترا ( دانشگاهي 
 رژيم كه برخي حتي ديپلم دبيرستان را عرضه و كودن

  .هم ندارند
 سال موضوع اسكله هاي غيرقانوني به 25امروز پس از 

( اين همان است كه امام مسلمين . بيرون درز مي كند
گمركات را به تيول به مليجك هاي خود ، ) خامنه اي 

  .داده است.. سران سپاه و
 فروش بله ، اين كه دولت بردرآمدهاي ارزي حاصل از

نفت و حساب و كتاب هاي آن دسترسي ندارد ، اين كه 
  دولت بر بنيادمستضعفان كه وزنه

 تعيين كننده دراقتصاد ايران است كنترل ندارد و 
براي اين است كه اينها همه ... همينطور صداوسيما و

 .غنايم دراختيار ولي فقيه و اعوان و انصار او هستند
  

  فقه و قانون
. جود ندارد و روحانيون با قانون مخالفنددر اسالم قانون و

آنها به احكام الهي باور دارند . زيرا قانون ساخته بشر است
كه ثابت و غيرقابل تغيير و تجديدنظر و براي همه دوران 

ويژگي هاي قانون . ها و همه جوامع الزم االجرا است
  :عبارتست از

قانون ساخته و پرداخته بشر است و هروقت  -1
ردم بخواهند مي توانند قانوني را باطل و نمايندگان م

  .قانون جديدي مطابق نيازهاي روز و شرايط اختراع كنند
قانون اصوال ناظر برروابط اجتماعي انسان  -2

  )ونه مسائل خصوصي و شخصي ( هاست 
قانون صريح و روشن و حتي االمكان بدون  -3

 .نياز به تفسير است
 .قانون نمي تواند عليه قانون باشد -4

 كه احكام فقه غيرصريح است تا همواره توسط درحالي
 .ماليان قابل تفسير باشد

احكام فقه درخصوصي ترين مسائل فردي و شخصي 
  .انسان ها دخالت و امرونهي مي كند

با اين كه ماليان درمباحث خود صريحا قانون را رد مي 
كنند و جايگزيني آن با احكام الهي را حرام و حتي كفر 
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ني و ياران او پس از كسب قدرت با مي دانند اما خمي
احكام « را به جاي تركيب » قانون « فريبكاري كلمه 

يعني از قانون صحبت مي كنند . به كار مي برند» الهي 
  .در حالي كه احكام فقه را اجرا مي نمايند

قانون اساسي ميثاق ملي است و از اين روي در مجلس 
 قانون اساسي جمهوري. موسسان تصويب مي شود
تصويب ) مجلس شيوخ ( اسالمي در مجلس خبرگان 

  .شده پس ميثاق ملي نيست
دريك نگاه حقوقي قانون اساسي جمهوري اسالمي 

اساسي "قانون"اين . اساسا قانون نيست و ضدقانون است
قانون بي قانون « : فقط يك ماده دارد و آن هم اين است

. و اين ماده همان ماده مربوط به واليت فقيه است» 
از .  باالتر از قانون است"قانون"شخص ولي فقيه طبق

همين روي مجلس به معني پارلماني و امروزي آن، به 
معني آن چه كه حتي قبل از انقالب در قانون اساسي 
مشروطه وجود داشت ، يعني جايي كه نمايندگان منتخب 
آزاد مردم قانون تصويب مي كنند و يا قوانيني را باطل 

 فقه وجود ندارد و نه تنها اين بلكه چنين در... مي كنند و
ازاين روي طبق قانون . مجلسي خالف شرع و حرام است

اساسي جمهوري اسالمي ، مجلس شوراي اسالمي 
ارگاني است مشورتي براي ولي فقيه كه حق قانون 
گذاري ندارد بلكه تنها مي تواند درانطباق دادن احكام 

از همين . كوشدب) شرايط امروز ( شرع و شرايط حادث 
روي و بنا به شرع ، انتخاب آزادانه نمايندگان مجلس 

بي ... توسط مردم ، حق مصونيت پارلماني نمايندگان و
معني است و همه اين احكام شرعي در نوشته اي تحت 

مندرج است و اگر خوب »  قانون اساسي « عنوان 
بنگريم كامال قابل فهم است اما قدري پيچ درپيچ ، با 

  .آخوندي و با قلب مفهوم كلمات  مي باشدحيله 
وجود ندارد بلكه » دادگستري « به همين ترتيب در فقه 

زيرا بنا . و قوه قضاييه صحبت كرد» قضا « مي توان از 
به همان توضيحات قبلي در فقه قانون و قوانين جزايي و 

دراينجا نيز احكام الهي و احكام . وجود ندارد... كيفري و
 توسط بشر غيرقابل تغيير و يا اصالح قضايي هست كه

از اين روي در . است و فقط مجتهد حق تفسير آن را دارد
جمهوري اسالمي وزارت دادگستري نداريم ولي وزير 
دادگستري داريم كه او تنها وزيري است كه درمقابل 

چون . مجلس عمالغيرپاسخگووغيرقابل استيضاح است
ه ولي فقيه وصل قوه قضاييه جمهوري اسالمي مستقيما ب

است و قوانين جاري درآن به هيچ وجه از مجلس عبور 
نمي كند و مجلس نمي تواند هيچ كنترلي برآن داشته 

اساس كار قوه قضاييه براين است كه .باشد
به نام ) يا منصوب مجتهدي:وطبق فقه خميني(مجتهدي

قاضي در اختالفات ميان مردم داوري مي كند و نظر خود 
همان حكم خدااست و ازاين روي را مي دهد كه 

دراساس دراين سيستم نه جايي براي وكيل دعاوي 
حقوقي وجود دارد و نه جايي براي دادسرا و دادستان 

. ( است و اصوال حكم قاضي غيرقابل تجديدنظر است
جمهوري اسالمي در چندسال گذشته دراثر فشار 
افكارعمومي و مجامع حقوق بشربين المللي دراين موارد 

  .)طور صوري تجديدنظركرده استب
اما دادگستري مربوط به جامعه مدرن است كه پيش از 
روي كارآمدن خميني درايران نيز وجود داشت و مبتني بر 
علم حقوق است كه آن نيز برپايه تجربيات تاريخي و 
جهاني بشر در زندگي اجتماعي است و همواره درمراكز 

 و تكميل علمي كشور و جهان در حال بحث و ترميم
درنظام مدرن وزارت دادگستري وجود دارد و وزير . است

دادگستري هم مثل ساير وزرا در مجلس پاسخگوست و 
از اين روي نمايندگان منتخب مردم بركار دادگستري 

قوانين جزايي و كيفري با تصويب . كنترل و نظارت دارند
كارقاضي دردادگستري پيش از آن . نمايندگان مردم است

اين امر درپروسه كار توسط وكيل و ( وت باشد كه قضا
دادستان و درموارد بسياري توسط هيات منصفه مردمي 

با .. ) قانون جزا و( بيشتر انطباق قانون . ) انجام مي شود
كار دادگستري نوين . است) يا خالف ( موارد جرم 

گسترش داد است يعني متناسب با تغيير شرايط اجتماعي 
ي اجتماعي  مردم رااصالح وبه روز قوانين ناظربرزندگ

اگر به اين بحث ادامه . كرده به پارلمان ارائه مي دهد
دهيم روشن است كه ازنظرحقوقي رياست جمهوري هم 

حكومت . در جمهوري اسالمي امري صوري است
هر امام جمعه . جمهوري اسالمي ملوك الطوايفي است

  .اي درمنطقه خود حاكم و مستقل از دولت است
... ،دادگستري و)پارلمان(ن، قانون اساسي، مجلسقانو

ارگان هاي دولتي جامعه مدرن هستند كه درعبور از 
–قرون وسطي پديد آمدند و براي توسعه اقتصادي

چنان كه (درحالي كه.اجتماعي پايدار ضروري مي باشند
حكومت جمهوري اسالمي در محتوا حكومتي ) ديديم 

قاجاريه،صفويه (يتهقرون وسطايي،مربوط به دوره فئودال
است كه خميني وروحانيون، باتجربه از مشروطيت و ..)و

درترس از جامعه مدرن شده ايران با حيله و فريبكاري آن 
را به لباس مدرن درآوردند و كوشيدند تا از ماكت 

بايد اين . استفاده كنند... جمهوري ، مجلس ، قانون و
و ( روحانيت دانش آموختگان پيرو . پوسته فريب را كنارزد

 مذهبي ها –و ملي ) ازجمله اصالح طلبان دولتي كنوني 
از همان آغاز متوجه اين حيله ) وبويژه ملي مذهبي ها (

( آخوندها بودند اما بنا به ترس تاريخي شان از مذهب 
دردفاع از مصالح ... ) تكفير،ارتداد ، تحريك عوام و

ران در فريب خلق وويراني ايران بامالهاي اي"اسالم"
آري اين است آن چه . ستيز همداستان شدندو هستند

  :برميهن مارفته ومي رود
–جمهوري اسالمي ماهيتا بارشد اقتصادي

اجتماعي ايران با توسعه صنعتي ايران درتضاد 
  .است

تا جمهوري اسالمي وجود دارد ايران روز به 
چاره كار ، . روزبسوي انحطاط وفاجعه مي رود

  . اسالمي استنخست برانداختن جمهوري
  
  عدالت اجتماعي و توسعه اقتصادي 

منظور از عدالت اجتماعي توزيع عادالنه ثروت ، فراهم 
آوردن فرصت هاي همگاني براي رشد و پيشرفت ، ياري 
بيشتر به مناطق عقب مانده تر ويااقشارضعيف 

طبقات  وكنترل قانوني براينكه تراجتماعي،نظارت
 اداري كشور دراموراتاقتصادي خودرا داراتوانمنديهاي

  .يابراي سوءاستفاده از اقشاراجتماعي ضعيف تر بكارنگيرند
عدالت .نبايد  عدالت اجتماعي را با سوسياليسم قاطي كرد

اجتماعي مربوط به جامعه سرمايه داري است درحالي كه 
بعدازسرمايه )پيش فرماسيون(سوسياليسم يك فرماسيون 

 استواراست كه وبراين كشف جامعه شناسانه داري است
سرمايه داري سرنگون خواهد شدوبرپايه تمدن آن 

به مثابه طبقه بالنده تاريخ، )طبقه كارگر صنعتي(پرولتاريا
جامعه صلح و رفاه و پيشرفت و رفاقت را : سوسياليسم 

درحالي كه عدالت اجتماعي يعني اين . پديد خواهد آورد
ده و كه چگونه لگام گسيختگي سرمايه داري را كنترل كر

توانمندي آن را براي توسعه هم درژرفا و هم در رويه 
  .بكارگيريم

  

چگونه مي شود در راه توسعه صنعتي پيش 
  رفت ؟

كشورهاي )اردوگاه سوسياليستي(درشرايط نبودسوسياليسم
عقب مانده ناچارندتاازراه سرمايه داري به توسعه و توسعه 

نوني شرايط كراه رشد كشور ماهم در . صنعتي دست يابند
به نظرميرسد كه .  راه رشد سرمايه داري استجهان

  :اقال به عوامل زير نياز دارد توسعه و توسعه صنعتي
دولتي مدرن كه نه تنهابامعيارهاوارزشهاي  - ۱

جامعه مدرن تضاد ايدئولوژيك نداشته باشدبلكه به اين 
معيارهاباورداشته وارزش هاوتوانمندي هاي تاريخي 

افزون براين بايدداراي . اشدسرمايه داري راشناخته ب
كادرهاي تحصيل كرده بوده وبطور خودكار توانا به جذب 

  .آنهاباشد
  سرمايه - ۲
 كادر - ۳
 تكنولوژي -۴
 زيربناهاي الزم -۵

سرمايه الزم براي رشد را تنها دولت نمي تواند فراهم 
اصوال سرمايه داري دولتي راهي غلط ومحكوم به . كند

 ملي براي شكست است ودرشرايط جهان امروز سرمايه
توسعه كافي نيست وناگزيربه سرمايه گذاري خارجي 

كه بديهي (نيازاست واگر خواهان نرخ باالتررشدهستيم
. بايد نرخ سرمايه گذاري راباال ببريم)است خواهان آنيم

سرمايه خارجي براي ورود به يك كشور به پيش شرط 
اوال تضمين امنيت سرمايه ، ثانيا . هايي نيازمند است

ثالثا ) درمقايسه باسايرجاها( مناسب سرمايهسوددهي
 ..تضمين انتقال سودو

منظورازگفتارباال اين نيست كه توسعه اقتصادي همه چيز 
بديهي است كه اينكاردرچاچوب ! نه . است و ديگر هيچ

اصولي ازجمله استقالل كشور،دموكراسي،عزت وشرف 
به . بايددنبال شود...انسان،رعايت حقوق كارگران و

 باامكانات متنوع درجهان كنوني يك دولت نظرمن
  .مردمي دموكرات از عهده اين كارها برمي آيد

بديهي است براي توسعه صنعتي عالوه : تكنولوژي
. برسرمايه گذاري رشديابنده به تكنولوژي هم نيازاست

بدون داشتن رابطه نيكو با غرب دستيابي پيوسته به 
  .بروميشودتكنولوژي پيشرفته بادشواريهاي زيادي رو

  
  نمونه چين

 نخست آن كه من اطالع دقيق از اوضاع چين ندارم اما 
بنا به اطالعات عمومي من اوال حكومت كمونيستي چين 
از نظرايدئولوژيك ، مدرنيسم ، جامعه مدرن و توانمندي و 

كمونيسم . ارزش هاي تاريخي سرمايه داري را باور دارد
مونيست چين حزب ك. خودرا فرزند علم بشري مي داند

تكنوكرات هاي ماهر بسياري تربيت كرده و ماهيتا 
رشدصنعتي چين .شايستگي  جذب بسياري از آنها را دارد

بابرپايي مناسبات سرمايه داري در مناطق صنعتي همراه 
دولت چين سرمايه هاي چيني خارج از كشور و يا . است

  .تايواني را هم بسيار خوب جذب كرده  و مي كند
وه چين،كارگرومواداوليه ارزان وبازارمصرف جمعيت انب

بزرگ آن جاذبه هاي دلربايي براي سرمايه گذاران 
  .خارجي هستند

چين از لحاظ بزرگي ، پرجمعيتي و قدرت سياسي و 
غرب اصوال كنترل . نظامي و اقتصادطبيعي ، غولي است
ازاين روترجيح مي . دلخواه ، نمي تواند برآن داشته باشد

مايه گذاري درچين به توسعه سرمايه دهد تا رشد سر
داري درآن انجاميده و اين غول را به اردوگاه سرمايه 

  .داري پيوند دهد



 ۱۲۲  1383 مهراتحاد كار  
 

    صفحه  
 

8

  
  نمونه هندوستان

هند برخالف چين كشوري سرمايه داري بوده 
پس از استقالل يعني ). همراه باساختارهاي فئودالي(است

بسيار پيش تر از چين و كشورهاي آسياي جنوب شرقي 
اينجاكشور همزيستي گونه . صنعتي را آغازكردتوسعه 

هندكنوني . هاي بسيار متفاوت اقوام،اديان وزبان هاست
واز بنيان گذاران سازمان .همواره دموكراسي بوده
اين كشور نبرد سهمگيني . كشورهاي غيرمتعهدميباشد

غرب از آغاز . رابافقرونرخ باالي رشدجمعيت داشت
ين كشور نظر مساعد استقالل هند به رشد و پيشرفت ا

هند از همان آغاز استقالل بنيان هاي توسعه . نداشت
صنعتي خود را با كمك اتحادجماهيرشوروي سوسياليستي 
  .برپاكرد و از نظر توسعه علمي همواره پيشرفته بوده است

تا اينجا سعي كردم اوال ماهيت جمهوري اسالمي و 
شان تضادماهوي آن با رشد و توسعه صنعتي ايران را ن

دهم، ثانيا راه رشد صنعتي،الزامات و نمونه هاي استثنايي 
اكنون ببينيم كه جمهوري اسالمي پس . آن رابررسي كنم

بويزه درپايان ( سال مشخصاداراي چه ماهيتي است 25از 
  ).كاردولت اصالح طلبان

  
وضعيت جمهوري اسالمي در امروز و پس از 

  مجلس ششم
اصل :ره مالياننخست يك نكته دانستني ديگر دربا

وجودي براي روحانيت درايران اين است كه حرف آخر 
دردين رااين دستگاه مي زند يعني اگر يك غيرروحاني 

بخواهد مطالبي در ستايش و ... مثال مهدي بازرگان و يا 
تبليغ دين بگويد،بگذاربگويدوبراي روحانيت نيروجمع كند 

 ...امااگردر مسائلي مثل تفسيرقران ياحديث ويا 
 بكنند آنگاه به "علميه"اظهارنظرهايي خالف حوزه

هروسيله اي كه شد ولو باكمك ساواك شاه بايداو را 
 .خاموش كرد

دانش آموختگان پيرو روحانيت پس از آنكه درسازماندهي 
دستگاههاي رژيم بويژه دستگاههاي سركوب 

وزارت اطالعات، دانشجويان پيروخط :سعيدحجاريان(آن
ي،به خاك وخون كشيدن دانشگاهها، انقالب فرهنگ:امام

براي ...)كشتن دانشجويان واخراج استادان دانشگاههاو
آخوندها خدمات شاياني كردند آنگاه باهمه كودني 
وگرايشهاي ارتجاعي خود نتوانستند بيش ازآن اطاعت 

روند واگرايي اين دوگروه حكومتي .محض ازآخوندهابكنند
ازآنجاكه . ان ديدبويژه دروقايع پايان مجلس ششم مي تو

دركشمكش اخيرحكومتيان خامنه اي رودررو به ميدان 
آمده است بد نيست نگاهي به سوابق و شخصيت او 

  .بياندازيم
  

  خامنه اي ، شخصيت و سوابق او
سيدعلي حسيني خامنه اي پيش از انقالب پيشنماز 
مسجد كرامت در مشهد، باال خيابان،نزديك چهارراه 

زو مالهاي مخالف رژيم به حساب او گرچه ج. نادري بود
ميĤمداماهرگزسخنراني تندي عليه رژيم 

اوهرگززنداني نشدوجزدرمواردي محدودكه .نداشت
 كه سازمان مجاهدين 1354تا سال . بازداشت وآزادگرديد
مذهبي هاسركردگي داشت،خامنه اي –خلق بين سياسي

او همان موقع كتاب . نيز خودرا هوادارآنهامي نماياند
انديشه هاي «با نام علي حسيني و تحت عنوانكوچكي 

بيرون داد كه درآن باآوردن مجموعه اي »كلي اسالمي
مي كند كه اسالم خواهان "ثابت"ازآيات قران

اين كتاب هم .است»جامعه بي طبقه توحيدي«برپايي

امااو خودازكساني بود كه پس از . اكنون موجود است
جامعه بي « ازهواداري"جرم"انقالب مجاهدين خلق را به

  .مرتدومحكوم به مرگ اعالم كرد» طبقه توحيدي
جاه طلبي مفرط، : ويزگي هاي شخصيتي اوعبارتست از

. محافظه كار و ترسوبودن، مردد و ضعيف النفس بودن
پس از مرگ خميني با اينگه قانون اساسي رژيم صراحت 
داشت كه جانشين خميني بايد فقيه باشد اما باندهاي 

 خبرگان برسرخامنه اي كه حتي مجتهد رژيم در مجلس
هم نبود و فقط يك حجت االسالم بود براي جانشيني 

اين باندها عبارت بوده و هستند . خميني به توافق رسيدند
باندرفسنجاني، باندجنتي، باند مشكيني، باند طرفداران : از 

  ...آيت اهللا گلپايگاني، باند موتلفه و
ترس ازنبودخميني -1: دومساله آنهارا به توافق واداشت

جاه طلب ودرعين حال مردد -2. وعواقب ناشناخته آن
وضعيف النفس بودن خامنه اي خصوصياتي است كه به 

تااين . آنها امكان مي داد تادر بارگاه او شتر خودرابرانند
. هنگام رفسنجاني وخامنه اي هنوز بهم نزديك هستند

و ) رفسنجاني(پس از خروج ازاين مجلس، رئيس جمهور
رفسنجاني در سوداي . تضاد منافع يافتند) خامنه اي(رهبر

گام .. آن بود كه اگربشوددرراهحافظ اسدو صدام و
برداردوبرنامه هاي مثال شاه رادنبال كند احياناّ به طبقه 

برعكس . متوسط نزديك شده سلطه روحانيت رامهاركند
خامنه اي همچون فقيه مقامش تنها با حضور وسلطه 

اوكه آدمي متزلزل ونيازمند . عني پيدا ميكردروحانيت م
پناهگاه است درفقدان خميني به سرعت ازخط امام فاصله 

بويزه جناح )مخالفين خميني(گرفت وبه جناح سنتي حوزه
هدف رفسنجاني . نزديك شد)مرجع تقليدوقت(گلپايگاني

هردو مي خواستند پادشاه بشوند و . و خامنه اي يكي بود
. حذف ديگري مي بايستي انجام ميدادندطبعا اين كاررا با

يكي به پادشاهي عرفي وديگري به پادشاهي ازنوع 
اسالمي، يعني واليت فقيه و در چارچوب روحانيت مي 

خامنه اي رفسنجاني را مهارميكرد تا رياست . انديشيد
جمهوريش به پايان رسد و به شدت باكانديداتوري بار 

زيرا . ميدان آوردسوم وي مخالفت كردوناطق نوري رابه 
مطمئن بود كه رئيس جمهوري مطيع اوخواهدبود كه 

خامنه (همراه با مجلس مطيع، إعمال فرمانروايي مطلق او
. خاتمي از ديگرسوي به ميدان آمد. راممكن مي كند)اي

رفسنجاني چاره اي نديد جز باز گذاشتن راه خاتمي و دوم 
ه خامنه اي نه تنها از رسيدن ب. خرداد پديد آمد

فرمانروايي مطلق ناكام ماند بلكه با طوفاني درحكومت 
 8دراين . روبرو شد كه تقريبا هشت سال طول كشيد

سال خامنه اي در راس رذيالنه ترين اقدامات قرارگرفت 
قتل هاي زنجيره اي، : تا جنبش مردم را سركوب كند

، بستن 78 تيرماه 18شبيخون به خوابگاه دانشجويان در
 ها ، دستگيري جمعي آزاديخواهان و فله اي روزنامه

اين بار او . سرانجام انتصاب علني اعضاي مجلس هفتم
  .رودررو و سينه به سينه جنبش مردم ايستاده است

اگر بخواهيم تصويري تاريخي داشته باشيم امروزه خامنه 
اي همچون شاه سلطان حسين آخرين پادشاه صفويه 

تكرار كمدي ! است و سپاه پاسداران او هم قزلباشان
  !تاريخ ؟

قزلباشان پس از تحمل محاصره اي خفت بار توسط سپاه 
خارجي، با زرق و برق بسيار از اصفهان برون شدند و در 

  . بطرزي رقت بار تارومار» گاوخوني « 
سلطان حسين عمامه به گردن انداخت و گريه كنان به 

از آنجا خود را به اردوي خارجي تسليم . ميان بازار آمد
فاعتبروا . د تاآنان نيز جانش در ذلت و خواري بگرفتندكر

پايان شومي براي خامنه اي ! يااولي االبصار
  .درانتظار است

  جمهوري اسالمي و تكنوكرات ها
اين حكومت به دليل ماهيت ارتجاعي وايدئولوژي فقهي 
. خود توان جذب تكنوكراتهاوتحصيل كرده هاراندارد

از روحانيت رابرگزيده دانش آموختگاني كه خود پيروي 
دربين نامزدهاي انتخاباتي . بودند نيزازآن فاصله مي گيرند

آبادگران كه بيشترين آنها زندگي نامه خود را با عناوين 
حتي كانديداي ( پر كرده بودند ... كارشناس ارشد ، دكتر و

) آخوند نيز خود را با عناوين دانشگاهي معرفي مي كرد
اراي درجه دكترا از دانشگاهي درواقع تنها سه نفرشان د

برخي از آنها خود را فارغ التحصيل دانشگاه . معتبر بودند
هاي ناشناخته كشورهاي جهان سوم معرفي مي كنند و 
بسياريشان از اخراجي هاي دانشگاه ها و مدارس عالي 
هستند كه مدعي اند به دليل فعاليت هاي سياسي عليه 

  .ه اندرژيم سابق از دانشگاه اخراج گرديد
همه فعالين سياسي سابق مي دانند كه اصوال سياست 
حكومت شاه اين نبود كه كسي را به دليل فعاليت سياسي 
از دانشگاه اخراج كند بلكه برعكس آن رژيم ترجيح مي 

داد كه يك محكوم يا بازداشتي سياسي برسركاروبار  
خود برگردد تا هم قابل كنترل باشد هم شانس ) دانشگاه(

به زندگي عادي و دوري از فعاليت راديكال برگشت 
  .سياسي باال رود

به هرحال اين اخراجي هاي سابق در سالهاي اخير وپس 
درحالي )انقالب فرهنگي(ازتصرف دانشگاههاواخراج اساتيد

كه خود مقامات  دولتي داشتند يامعلم دانشگاه شده 
درواقع . گرفتند.. بودنداز همان دانشگاه درجات دكترا و

اينها آدمهاي كودن بي . ا خود به خويش دكترا دادندآنه
عرضه و تنبلي هستند كه درهيچ رقابت آزادي قادر به 

آنها فقط مي توانند با حذف . كسب امتيانمي باشند
سرسپردگي شان . ديگران به زور براي خود جايي پيداكنند

به قدرت براي تسكين عقده هاي حقارتشان است و 
تگاه روحانيت به خاطركودن و بي پذيرفته شدنشان به دس
  .عرضه بودنشان ميباشد

  
  جمهوري اسالمي و توسعه اقتصادي

 سال بعد از ناكامي آخرين تالش ايران براي برون شد 25
از دايره رشدنايافتگي، اينك روز به روز كار مشكل تر مي 

درآن هنگام ما آينده صنعتي شدن خودرا در رقابت . شود
م واينك هند، چين، كره جنوبي، با ژاپن واروپاميديدي

وشماري .. تايوان، سنگاپور، مالزي، اندونزي و
ازكشورهاي آمريكاي التين به جرگه كشورهاي صنعتي 
درآمده اند و صنعتي شدن ما، بسي عقب ماندهها، 

  .راسخت دشوار مي كنند
 ميليارد دالري شاه بي 4 سال پيش طرح پتروشيمي 25

ن را درهيچ زمينه اي به آن روز ما عربستا. نظير بود
امروز ما در توسعه پتروشيمي با . حساب نمي آورديم

. مشكل عربستان و تسلط آن بر بازار روبرو هستيم
جمهوري اسالمي چه به لحاظ ماهيت ارتجاعي خود وچه 
به لحاظ تجربيات خود بر ناتوانيش در راه صنعتي شدن 

دران مالهاكه از قديم به زندگي پرشكوه برا. واقف است
نفتي غبطه مي خوردند _شيخ خود در كشورهاي عربي

اكنون و به بركت افزايش قيمت نفت راه تجارت و 
به اين . واردات كاالهاي مصرفي را ترجيح مي دهند

ترتيب باندهاي مافيايي جمهوري اسالمي به راحتي و به 
سرعت به دالرهاي نفتي دست مي يابند وميهن ما را به 

 درعين حال سران حكومت .سوي فاجعه مي برند
فكرميكنندكه در برخي رشته ها كه به تحكيم قدرتشان 
برمي گردد مثل خودروسازي ، هواپيما ، موشك ، انرژي 

  ...ادامه دارد      .، صنايع دولتي برپا مي كنند...اتمي و
  



 ۱۲۲  1383 مهر اتحاد كار  
 

    صفحه  
 

9

 

شکنجه گاه  کميته 

مشترک  به موزه 

 !تبديل شد 
 

 
 

 شهرام دريانی
 مهر منتشر 6روزنامه ايران خبري را روز دوشنبه 

نمود كه اگر تلفني از ايران نبود درست متوجه نمي 
شديم كه محل مورد نظر كدام يك از بيشمار 
شكنجه گاه ها و زندان هاي تهران بوده كه به موزه 

وستي كه تماس گرفته بود د. تبديل شده  است
« ساواك و » كميته ضدخرابكاري « اطالع داد كه 
ساواما را تبديل به موزه كرده اند و » زندان توحيد 

. يكي دو روز ديگر حتما مي رود كه تماشايش كند
 !» موزه عبرت « اسمش را هم گذاشته اند 

مطلب روزنامه را كه همراه با دو عكس از ديدار 
اكبر رفسنجاني با يك مشت از . اندم اكبرشاه بود خو

هم پالگي هايش آن جا را به قول معروف افتتاح 
براي سردار سازندگي افتتاح كردن هم . نموده بودند

برايش . شده بهانه اي براي طرح شدن مجددش 
زياد هم فرق نمي كند كه محل سد ناساخته اي 
باشد و يا شكنجه گاهي كه امروزبعنوان موزه 

مهم سخنراني هايي است كه . وده استافتتاحش نم
يك مشت دروغ به . به اين مناسبت ها ايراد مي كند

مردم تحويل مي دهد ، عباو عمامه اش را جمع مي 
تيتر . كند و به سوي افتتاح محل ديگري راه مي افتد

صحبت هايش را روزنامه ايران چنين بزرگ كرده 
 :است 

هاى همواره مخالف اعمال خشونت توسط نيرو«  
ودر متن مي خوانيم كه » امنيتى و اطالعاتى بوده ام

وي در ادامه دروغ هايش چنين جمالتي را طرح 
اعمال خشونت از سوى نيروهاى  «: نموده است

امنيتى واطالعاتى يك اقدام ضد دينى و غيرانسانى 
در . است و براى ضدانقالب سرباز تربيت مى كند

العاتى بايد گذشته، فرض براين بود كه نيروهاى اط
چاشنى خشونت هم داشته باشند، اما هيچ وقت اين 

گاهى در جلسات خصوصى . تصور را قبول نكرديم
اى مى گويم بعضى از مأموران ما  اهللا خامنه با آيت

گيرى مى كنند خودشان زندانى نبوده اند  كه سخت
نيروهاى . دادند وگرنه اين كارها را انجام نمى

. درك بامتهم برخورد كننداطالعاتى بايد با سند وم
راه خشونت جدا از اينكه ضداسالمى وغيرانسانى 

بخش هم نيست و براى ضدانقالب  است ، نتيجه
كسى كه مورد خشونت واقع . سرباز تربيت مى كند

شده وقتى براى مردم بازگو كند، مردم نيز با او 
موزه خيلى خوب مى تواند .همراهى مى كنند 

ن حدود يك ماه بيشتر م. واقعيات را نشان دهد
. دوران اوين هم دوران خوبى بود. دراين زندان نبودم

به هرحال اين ساختمان فقط به درد تبديل شدن به 
  !عجب موجود وقيحي است. »...موزه مى خوردو

به ياد بياوريم كه اكبر رفسنجاني چه در اوايل 
انقالب در حزب جمهوري اسالمي و چه در سال 

 قتل عام زندانيان سياسي از هاي بعد و بويژه در
آمرين كشتار آزاديخواهان در ايران ، چنين جمالتي 
را كه برازنده جنايتكاراني چون او نمي باشد با 

اينان دروغگويان كم . وقاحت تمام عنوان مي دارد
ه اي نيستند ولي همچنان به ذهنيت مردم حافظ

  .توهين مي كنند
را بسياري تجربه » كميته مشترك « شكنجه گاه 

هنوز بوي خون و چرك پرتاب شده بر . كرده اند
پرده برزنتي جلوي ورودي اتاق حسيني شكنجه گر 

هنوز صداي فرياد رفقا و دوستانم . در دماغم هست
را كه در اتاق هاي بازجويي به ميله هاي دور فلكه و 

 شالق مي درون اتاق ها قپاني زده آويزان شده و
هنوز بوي گوشت سوخته از . خوردند را مي شنوم

فروكردن سوزن زير ناخن هاي رفقايم را احساس 
درد و رنج هايي كه با مقاومت و ايستادگي . مي كنم

در مقابل دژخيمان رژيم سلطنتي ، كميته مشترك را 
به مصاف گاهي ديگر ميان مبارزان و رژيم 

  .ديكتاتوري سلطنتي تبديل نموده بود
بازداشت فعالين سياسي بسيار .  بود1354سال 

ساواك براي نابودي قطعي سازمان . گسترده بود
هاي سياسي مبارز آن دوره ، فداييان و مجاهدين به 

هر كس كه دستگير . يورشي وسيع دست زده بود
مي شد تا ثابت كند كه ارتباطي مستقيم با اين 

مام و جريانات ندارد مي بايست طعم تلخ شكنجه را ت
تمام اتاق هاي بازجويي مملو از زنداني . كمال بچشد

 نفر را در خود 3سلول هاي انفرادي گاها تا . بود
از صبح تا غروب بازجويان مشغول . جاي داده بود

گروهي را نيز در راهروهاي بند . اعتراف گيري بودند
ها جاي داده بودند تا به نوبت به اتاق هاي بازجويي 

حوض كوچك وسط فلكه كه . ندرفته و شكنجه شو
تا نيمه آب آغشته به لجن داشت هم بخشي از اتاق 

رفيقي را درآن انداخته بودند . هاي شكنجه شده بود
فرياد اورا كه با شهامت . و از چهارطرف مي زدندش

مي داد را هرگز فراموش » مرگ برشاه « شعار 
ناسزاهايي كه شايسته خود بازجويان . نخواهم كرد

. هوا بلند بود و او نيز مرتبا شعار مي دادبود به 
حسيني اتاق مخصوص خود را در يكي از طبقات 

تخت شالق و آپولو را در اتاقش مستقر . فلكه داشت
كرده بود و آن قدر براي آنها مشتري وجود داشت 

رسولي ، . كه در پوستش از خوشحالي نمي گنجيد
 عضدي ، تاجبخش ، آرش ، اردالن و ده ها بازجوي

جنايتكار و خدمتكاران صديق شاهنشاه آريامهر يك 
اين بازداشت شده را هنوز . دم آسايش نداشتند

اين صف را . شكنجه نكرده ديگري را مي آوردند 
سلول هاي بتوني مملو از يادگاري هاي . پاياني نبود

نامي ، قطعه شعري ، چوب خط و هر . كنده شده بود
ر ديوارها حك آن چه كه به ذهن زنداني مي رسيد ب

هرشب ستاره اي به زمين مي كشند و باز ، . شده بود
قطعه ييادگار . اين آسمان غمزده غرق ستاره هاست

  .رفقاي آرمان خلق هنوز بر ديوار باقي بود

 

دختر جواني كه روي صندلي بازجويي رو به ديوار 
نشسته بود و با خود شعري را ترنم مي كردرا آن قدر 

.  توان نشستن نداشتشكنجه كرده بودند كه
پاهايش آن قدر بزرگ شده بود كه باندهاي سفيد 
پانسمان خون آلوده نيز نمي توانست پوششي بر 

 . صورتش را نمي ديدم. زخم هايش باشد
  21بقيه در صفحه 
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 دزدان بغداد
  

در ميان هرج و مرج، قتل و كشتار، ترور و 
ربايي و همچنين، مقاومت روزافزون مردم عراق در  آدم

برابر اشغالگران خارجي كه ماههاست در سر لوحة اخبار 
» بازسازي«روزانه جاي گرفته است، سخن گفتن از 

اما، با همة اينها، . نمايد انگيز مي عراق، گزافه و شگفت
ي اشغالگر، به ويژه دولت آمريكا، و دولت دست نيروها

. كنند صحبت مي» بازسازي«نشاندة آنها در بغداد، مدام از 
  است؟ » بازسازي«اين چگونه 

واقعيت اينست كه آنچه تاكنون زير عنوان 
بازسازي مطرح شده، در اساس، پوششي براي تداوم 
غارت و چپاول ثروتها و درآمدهاي متعلق به مردم عراق 

لكن حرص و ولع اشغالگران و شركايشان و . وده استب
اي بوده كه چنين پوشش  دامنه غارتگريهاي آنها به اندازه

. ظاهراً مقبول و موجهي نيز قادر به استتار آن نشده است
چنان كه اخبار و گزارشهاي مربوط و دزدي و فساد، در 
تهيه و اجراي طرحهاي موسوم به بازسازي عراق، از 

هاي جمعي و در بررسيهاي مراجع  ، در رسانههمان آغاز
آخرين نمونة آنها، . المللي، جاي گرفته است رسمي و بين

شفافيت «گزارش ساالنه نهاد غيردولتي و مستقل 
 اكتبر 21كه در . ، مستقر در برلين، است»المللي بين

بندي  اين گزارش كه به بررسي و درجه. انتشار يافته است
خواري،   و اداري، اختالس و رشوهميزان شيوع فساد مالي

پردازد،   كشور جهان طي يك سال گذشته مي146در 
 جاي داده و صراحتاً  هشدار داده 129عراق را در رديف 

در نبود تدابير شديد مقابله با فساد، بازسازي «است كه 
قابل توجه است كه در اين . (»عراق اساساً منتفي است

فراگير رايج در آن بر گزارش، جمهوري اسالمي كه فساد 
  ).  قرار گرفته است87همگان آشكار است، در مرتبة 

هاي ديگر چپاولگري،  اما مسئلة فساد و با شيوه
صرفاً  به حرفها و طرحهاي بازسازي موعود مربوط 

اين امر، در ابعادي ديگر، از همان ابتداي اشغال . شود نمي
زمين عراق توسط آمريكا و متحدانش، گريبانگير اين سر

بنابراين، پيش از . و ساكنان مصيبت ديدة آن شده است
پرداختن به آنچه كه تحت لواي بازسازي انجام گرفته و 

گيرد، الزمست نگاهي به عملكرد اشغالگران در  مي
برخورد با ثروتها و داراييهاي ملي عراق، در يك سال و 

 . نيم گذشته، بيندازيم
  

  غنائم جنگي
نايتكار، پيش از  اگر دار و دستة صدام ج

لشكركشي آمريكا و اشغال عراق، بخش بزرگي از منابع و 
اموال منقول را به يغما بوده بودند، و اگر در همان 
روزهاي اوليه بلبشوي پس از سقوط ديكتاتور نيز بخشي 
ديگر از اموال و داراييهاي عمومي، و از جمله ثروتهاي 

يلة دزدان مربوط به تاريخ و ميراث فرهنگي عراق، به وس
و تهيدستان غارت گرديد، اشغالگران و يا حاكمان جديد 
نيز همه منابع و ذخاير بالفعل و بالقوه اين سرزمين را، 

. خود تلقي كردند» غنائم جنگي«عمالً، به عنوان 
حاكميت موقت آمريكا و مؤتلفان «تصميمات و اقدامات 

ا و و يا، در واقع، نمايندة دولت آمريك.) ا. پي. سي(» آن
حكمران جديد عراق، پل برمر، اساساً بر پاية همان تلقي 

در حالي كه غالب آنها در .  اتخاذ و اجرا شده است
المللي و حتي،  مغايرت آشكار با قواعد و قراردادهاي بين
  .برخاً، ناقض قوانين خود آمريكا بوده است

  
  

گذشته از اين كه تهاجم نظامي آمريكا و 
ر عليه عراق، در اساس خود، انگليس و برخي دول ديگ

نامشروع و غيرقانوني بوده، و دبيركل سازمان ملل نيز، در 
بودن » غيرقانوني«، ».سي. بي. بي«مصاحبه اخير خود با 

آن را مجدداً مورد تأكيد قرار داده است، مسئلة مورد نظر 
در اينجا تخلف آشكار اشغالگران از مقررات موجود 

اي در  تصويب قطعنامههرچند كه . المللي است بين
زير فشار آمريكا و انگليس و با سازش » شوراي امنيت«

فرانسه، روسيه و چين، در ماه مه گذشته، به نوعي به 
بخشيد، ولي همين قطعنامه هم » رسميت«اشغال عراق 

تصريح كرده است كه ادارة عراق تحت اشغال بايستي 
، نائومي كالين. المللي صورت بگيرد طبق موازين بين

پزوهشگر و روزنامه نگار سرشناس، كه به بررسي اوضاع 
عراق و چگونگي عملكرد حاكمان جديد آن پرداخته، 

مقاالت اين (مواردي از آن تخلفات را فاش ساخته است 
درج » نيشن«نامه آمريكائي  نگار، از جمله، در هفته روزنامه

، پل برمر، حكمي صادر 2003 سپتامبر 19در ). شود مي
 شركت و مؤسسة دولتي عراق 200: بر پاية آن كرد كه 

شود، شركتها و بنگاههاي  به بخش خصوصي واگذار مي
هاي  توانند مالكيت بانكها، معادن و كارخانه خارجي مي

عراقي را، حتي به ميزان صددرصد، در اختيار بگيرند، 
توانند صددرصد سود  شركتها و مؤسسات خارجي مي
. . .  انتقال دهند و كسب شده در عراق را به خارج

ناميده » 39حكم شماره « كه –مقررات اين حكم 
 چندان دست و دلبازانه بود كه مجلة –شود  مي

» داران رؤياي سرمايه«لندن هم آنها را » اكونوميست«
  .خواند

اين حكم، به عنوان يك نمونه، در تعارض 
ناظر بر نحوة رفتار » پيمان الهه«آشكار با موازين 

 و 1907منعقده در (غالگر در سرزمين اشغالي نيروهاي اش
ضميمة كنوانسيون معروف 

طبق اين . قرار دارد)  ژنو1949
، نيروي اشغالگر »پيمان«
بايد قوانين موضوعه سرزمين «

تحت اشغال را رعايت كند 
مگر آنكه مطلقًا ناگزير به 

و، » عدول از آنها باشد
همچنين، نيروي اشغالگر 

نتفاع از تنها حق اداره و حق ا«
اماكن عمومي، ساختمانها، 
جنگلها و زمينهاي زراعي 
متعلق به دولت كشور اشغال 
شده را دارد و بايستي از 

داراييهاي مذكور  سرماية 
محافظت كرده و در چارچوب 

. »حق انتفاع آنها را اداره كند
دولت آمريكا كه هم پيمان 
 الهه و هم كنوانسيون ژنو را امضا كرده و، به عالوه،

هم، ملزم به » شوراي امنيت«الذكر  مطابق قطعنامه فوق
چنان . مراعات آنها بوده، آشكارا آنها را نقض كرده است

دهد، صدور چنان حكمي  كه پژوهشهاي كالين نشان مي
از سوي حكمران عراق، حتي مغاير مقررات داخلي ارتش 

اشغالگر حق فروش و يا استفادة «آمريكا كه طبق آن 
. بوده است»  اموال غيرنظامي را نداردغيرمتعارف از

مسئوالن حكومتي آمريكا و انگليس از اين نقض و 
اند، به طوري كه، مثالً،  تخلف قانوني كامالً با خبر بوده

دادستان كل بريتانيا به نخست وزير اين كشور، در اين 
تحميل تغييرات ساختاري عمده «دهد كه  باره، تذكر مي

المللي نخواهد   با قوانين بينمنطبق] عراق[بر اقتصاد 
  .»بود

جدا از هر چيز ديگر، پيشبرد سياست خصوصي 
سازي، در شرايط حاكم، معنائي جز حراج و تاراج كردن 

ترديد، نابودي بيشتر اقتصاد  داراييهاي عمومي ندارد و، بي
اقتصاد اين كشور نيز، مانند . عراق را در پي خواهد داشت

حدود ( بر بخش عمومي اغلب كشورهاي نفتخيز، متكي
)  شركت و مؤسسة بزرگ توليدي و خدماتي دولتي200

بوده است كه خصوصي كردن شتابزدة آنها، عمالً فعاليت 
. كند اقتصادي را فلج و بيكاري و فالكت را دوچندان مي

انجمن «هالل ادريس، استاد دانشگاه و رئيس 
، در گفتگويي با خبرنگار روزنامة »اقتصاددانان عراق

، ضمن توضيح وخامت )2004 ژوئن 29(» لوموند«
وضعيت اقتصادي جاري عراق، و با انتقاد از 

گيرندگان و مسئوالني كه يا اصالً عراق را  تصميم
اند، تأكيد  شناسند و يا اين كه سالها دور از آن بوده نمي
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منجر به تخريب «كند كه اجراي چنين سياستي  مي
درپي هم آسيب  پيشالودة توليدي، كه در اثر جنگهاي 

شود و اين خطر را هم در بر دارد كه اين كشور  ديده، مي
  .»را، مثل روسيه، تحويل باندهاي مافيايي بدهد

گذشته از ناامني فزاينده، كمبود برق، آب و 
ديگر كاالها و خدمات اوليه، كه به هر ترتيب غالباً به 

گرديد، بخش عظيمي از  وسيلة مؤسسات دولتي تأمين مي
يع و واحدهاي توليدي بر جاي مانده را با تعطيلي صنا

نبود برق، يعني خوابيدن توليد، ضمن . روبرو ساخته است
آن كه واحدهاي صنعتي به آساني به ژنراتور نيز دسترسي 
ندارند و يا تأمين ژنراتورهاي مورد نياز آنها در اولويت 

نبود آب نيز يعني تعطيلي . مسئوالن حكومتي قرار ندارد
هاي يخ سازي، توليد نوشابه، رنگ سازي، توليد و  خانهكار

بندي مواد غذائي و همة واحدهاي توليدي ديگري  بسته
به دليل قطع آب . كه به آب تصفيه شده نيازمندند

ها، و از جمله دجله، در  كشي و يا آلودگي رودخانه لوله
بسياري از مناطق، واحدهاي توليدي و خانوارها آب 

 طريق تانكرهاي حمل آب تأمين مصرفي خود را از
كنند، به طوري كه در بعضي از روستاها هم مردم  مي

ناگزيرند آب آشاميدني خود را  به قيمت ليتري ده دينار،  
  .از تانكرچيها خريداري كنند

همراه با توقف و تعطيلي توليدات داخلي عراق، 
مرزهاي آن به روي اجناس خارجي توسط حاكمان جديد 

واردات انواع و اقسام كاالهاي مصرفي، . دشو گشوده مي
يا قاچاق، از طريق كشورهاي » قانوني«به صورت 

اين درحاليست كه . يابد همسايه، رونقي روزافزون مي
اكثريت وسيع مردم اين كشور با افت شديد قدرت خريد 
خود مواجه گرديده و يا، به طور كلي، ممر درآمدشان را از 

زيابي كارشناسان خارجي، درآمد بر پاية ار. اند دست داده
 دالر و 1500سرانة عراقيها كه در پانزده سال پيش حدود 

 2003 دالر بوده، در سال 800در دوسال قبل نزديك به 
  . دالر سقوط كرده است600 تا 400به رقمي بين 

يكي از اقدامات پل برمر صدور حكم انحالل و 
 بخش تعطيلي، نه فقط ارتش و پليس رژيم گذشته بلكه

بزرگي از ادارات و مؤسسات دولتي و اخراج كاركنان آنها 
آمريكاييها حتي گارد محافظ تأسيسات نفتي عراق را . بود

هم برچيدند تا محافظت از آنها را به كمپاني خارجي 
اين اقدام، هم صدها هزار نفر را . واگذار كنند» ارينيس«

  سابقه به انبوه بيكاران افزوده و نرخ بيكاري را بحد بي
 درصد رساند، و هم مردم عراق را از بخش 50باالي 

گسترش شديد . ديگري از خدمات عمومي محروم كرد
بيكاري، چنان كه پيداست، نه تنها موجب رشد فزايندة 
انواع آفات و بزهكاريهاي اجتماعي شده بلكه، به نوبة 
خود، بر ترور و خشونتي دامن زده است كه عالوه بر 

ددكاران و خبرنگاران خارجي، حاال مردم عراق و م
 .گريبانگير خود اشغالگران هم شده است

  
  تصرف منابع نفتي

اندازي به منابع نفتي سرشار عراق، كه با  دست
حجم برآورده شدة حدود يازده درصد ذخائر جهاني، 

شود، يكي از  دومين سرزمين نفتخيز جهان محسوب مي
 كشور بوده مقاصد عمدة لشكركشي دولت آمريكا به اين

به همين منظور و همچنين به قصد نشان دادن . است
» عادي شدن«و » آرامش«اين كه اوضاع عراق رو به 

رود، حاكمان جديد تالشهاي زيادي را براي افزايش  مي
، »ظرفيت رسمي«سريع توليد نفت و رساندن آن به حد 

هرچند كه .   ميليون بشكه در روز، شروع كردند2،8
ليات انفجاري متعدد، مانعي براي نيل به خرابكاري و عم

 2توليد فعلي روزانة عراق نزديك به (اين مقصود بوده 
ولي ولع زياد خود اشغالگران هم ) ميليون بشكه است

به گفتة روبا . عامل ديگري در اين زمينه بوده است
آمريكاييها، «، »انرژي انتليجنس«هوزاري، تحليلگر مجلة 

يزات ضروري براي ترميم به جاي تأمين و نصب تجه
ذخائر نفتي و، در وهلة اول، تزريق آب به چاهها براي 
احياي آنها، راه اندازي و نصب كنتورها و كامپيوترها براي 

گيري ميزان استخراج و جريان نفت و حجم  اندازه
صادرات قاچاق نفت، و باالخره ايجاد روال و ضوابطي 

شده، تا جايي براي كنترل و حسابرسي مالي نفت فروخته 
. »توانستند به پمپاژ  نفت از چاهها مبادرت كردند كه مي

عراقيها، و يا آنچه كه به نام آنها ولي به وسيلة حكمرانان 
دولت «و يا » شوراي حكومتي موقت«جديد زير عنوان 

گونه كنترلي بر  اند، عمالً هيچ عراق منصوب شده» موقت
اي حاصله، ميزان نفت استخراج و صادر شده و درآمده

در » شوراي امنيت«طبق قطعنامة مصوب . نداشته و ندارد
صندوق توسعه «، اين درآمدها بايد به 2003ماه مه 

هيأت مشاوره و نظارت «واريز شده و زير نظر » عراق
مركب از نمايندگان سازمان ملل، صندوق (» المللي بين
المللي پول، بانك جهاني و صندوق عربي توسعة  بين

اما كاركرد اين . به مصرف برسد) و اجتماعياقتصادي 
هم، كه در مورد تصميمات مربوط » المللي نظارت بين«

فوق از هيچ اختياري برخوردار » صندوق«به پرداختهاي 
ها و  نيست، صرفاً محدود به افشاي برخي سوءاستفاده

  .تخلفات آشكار گردانندگان آن بوده است
ه يك در آوريل سال جاري، اخباري راجع ب

ها  در ارتباط با سازمان ملل، در رسانه» رسوايي مالي«
شد  انتشار يافت كه اگر چه به دورة رژيم صدام مربوط مي

و، به عقيدة بسياري از ناظران، نيز طرح و تبليغ آن از 
عليه سازمان ملل » پاتكي«سوي دولت آمريكا، به عنوان 

ود و منحرف كردن افكار عمومي از مسائل امروز عراق ب
اي از محدوديتها و ناتوانيهاي  ولي، در عين حال، نمونه

. المللي، در شرايط حاكم، را هم نشان داد نظارت بين
خالصه ماجرا از اين قرار بود كه از درآمدهاي نفتي عراق، 

، در »نفت در مقابل مواد غذايي«در ارتباط با برنامة 
تا سقوط ) 1996(فاصله بين آغاز اجراي اين برنامه 

يا حيف و ميل » مفقود« ميليارد دالر 10دام، حدود ص
 ميليارد دالر از آن مبلغ، حاصل از 5،7حدود . شده است

صدور قاچاق نفت توسط آن رژيم، از طريق اردن و 
نفت در مقابل «تركيه، است كه اساساً به حساب برنامه 

 ميليارد دالر 4،4و . ريخته نشده است» مواد غذايي
در قراردادهاي » ارزان نمايي«شي از مانده نيز نا باقي

و تحويل گرفتن (فروش نفت با كمپانيهاي خارجي 
بخشي از قيمت آن به صورت مخفي و خارج از قرارداد 

در قراردادهاي خريد مواد » گران نمايي«و يا ) رسمي
و پس گرفتن مخفيانه بخشي (غذايي از طرفهاي خارجي 

ه است كه بود) از مبالغ پرداختي به طرفهاي مذكور
اند به  ناظران سازمان ملل بر اجراي آن برنامه، نتوانسته

جالب توجه . موقع كنترل و از وقوع آن جلوگيري كنند
است كه برخي شركتهاي آمريكايي هم در اين گونه 

اند ولي دولت جرج  حسابسازيها و تخلفات دخيل بوده
بوش از اعالم اسامي و تعقيب قضائي آنها خودداري كرده 

 ميليارد 7،6در هر حال، پس از اشغال عراق، مبلغ . است
دالر موجودي حساب برنامه فوق نيز، به همراه درآمدهاي 

كه كامالً » صندوق توسعة عراق«نفتي جاري عراق، به 
اما اينان . تحت كنترل آمريكاييهاست واريز شده است

هيچ گزارش و توضيح روشني دربارة اين كه بر سر اين 
الر و ساير درآمدهاي نفتي عراق، چه آمده  ميليارد د7،6

  . اند است، تا به حال ارائه نكرده
بر پاية برآورد كارشناسان، طي يك سال 

 19كم  ، دست2004نخست اشغال عراق، تا پايان ژوئن 
. پي. سي«ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي عراق به وسيلة 

لغ اين مبا. يا حاكمان جديد اين كشور خرج شده است» .ا
 ميليارد 3در كجا و چگونه به مصرف رسيده است؟ حدود 

دالر از آن ظاهراً صرف تأمين و توزيع ارزاق جيره بندي 
نفت «شده، يعني ميراث دورة محاصره اقتصادي و برنامة 

 600نزديك به . ، شده است»در مقابل مواد غذايي
، به كويت »غرامت«ميليون دالر ديگر، به عنوان قسط 

 درصد درآمد 5بايد يادآور شد كه . يده استپرداخت گرد
ساالنه نفت عراق بايستي به دولت كويت داده شود تا 
زماني كه غرامت جنگي مورد مطالبة اين دولت تسويه 

 ميليارد دالر به همين عنوان پرداخت 18تاكنون . شود
قابل .  ميليارد دالر ديگر نيز بايد پرداخت گردد30شده و 

مريكا مرتباً به ديگر طلبكاران عراق تأمل است كه دولت آ
 –آورد كه بدهيهاي انباشته شده اين كشور را  فشار مي

 لغو كنند اما مردم –شود   ميليارد دالر بالغ مي120كه به 
عراق،حتي بعد از سقوط صدام و اشغال كشور خودشان به 
وسيلة بيگانگان نيز، بايستي غرامت كشورگشاييها و 

رژيم (ه شيوخ كويت بپردازند ماجراجوييهاي وي را ب
المللي  جمهوري اسالمي هم اخيراً، از طريق صندوق بين

 ميليارد دالر غرامت از عراق  را مطرح 97،2پول مطالبه 
ساخته است اما با توجه به موقعيت رژيم در عرصة 

المللي بعيد است كه كسي وقعي به چنين خواستي  بين
  ).بگذارد

انادايي و نويسندة كريستيان پارنتي، گزارشگر ك
، طي »اشباح و اوهام در عراق اشغال شده: آزادي«كتاب 

) 2004 اوت 30 ژوئيه و 19(» نيشن« مقاالتي در مجله 
هيأت مشاوره و نظارت «بر مبناي حسابرسيهاي 

فساد و حيف و «و گزارشهاي رسمي ديگر، از » المللي بين
 ميل گسترده در نحوة خرج پولهاي نفت عراق به وسيلة

پرده » مسئوالن امريكايي و پيمانكاران خصوصي
به نوشتة وي، از ميان طرحها و قراردادهاي . دارد برمي
اي كه توسط حكمرانان جديد عراق با شركتها و  عمده

منعقد شده، ) غالباً آمريكايي(مقاطعه كاران خصوصي 
چهار قرارداد بزرگ بدون هرگونه تشريفات مناقصه بوده 

 قرارداد نيز كه به ادعاي مسئوالن است و در مورد هفت
از طريق مناقصه واگذار گرديده، هيچ سندي دال بر 

گيري در مورد  تصميم. مناقصه گذاري يافت نشده است
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شش طرح ديگر نيز توسط كساني انجام گرفته است كه، 
در . اند طبق ضوابط موجود، اختيار چنين كاري را نداشته

ك عراقي هم در هيچ كدام از اين موارد، عمالً، ي
پارنتي، همچنين، از . گيريها شركت نداشته است تصميم

 نفر از 27گشوده شدن پرونده تعقيب قضائي در مورد 
لكن سرنوشت اين . دهد مأموران و پيمانكاران نيز خبر مي

ها نيز همانند ديگر موارد تخلفات كامالً ناروشن  پرونده
انوني تشديد است، چنان كه سناي آمريكا نيز اخيراً طرح ق

مجازات پيمانكاران متخلف را با اكثريت آرا رد كرده 
: گويد در واقع، همان طور كه هالل ادريس نيز مي. است

عراق به عنوان منبع درآمدي جهت شركتهاي آمريكايي «
مورد فضاحتبار اعطاي قراردادها به .  شود تلقي مي
افت، ها هم بازتاب ي ، كه در رسانه»هلي برتون«كمپاني 

تنها يك نمونه از آنهاست و موارد بسيار ديگري از اين 
هاي گزافي را  شركتهاي آمريكايي هزينه. قبيل وجود دارد

كنند در حالي كه همانها نيز، با  به عراق تحميل مي
كنارگذاشته شدن شركتهاي محلي، مرتباً قراردادها را 

 .»شوند صاحب مي
  

  انتقال حاكميت؟ كدام حاكميت؟
تر شدن اوضاع عراق تحت اشغال،  دهبا پيچي

تشديد هرج و مرج و گسترش مقاومت مردمي، دولت 
به خود عراقيها درپايان » انتقال حاكميت«آمريكا با طرح 

ژوئن گذشته، و حتي اجراي ظاهري آن چند روز پيش از 
موعد مقرر، كوشيد وانمود كند كه بر اوضاع مسلط است 

لكن بر مردم عراق و . رود و كارها، طبق برنامه، پيش مي
المللي كامالً آشكار بود كه اين انتقال  غالب ناظران بين

سازي ديگري  حاكميت، اساساً، چيزي جز دروغ و صحنه
  .نيست

اياد » دولت موقت«صرفنظر از سوابق و ماهيت 
انتليجنت «و » سيا«عالوي، محصول مشترك 

 ، كه طبعاً از همان ابتدا مشروعيت اين نهاد را»سرويس
در چشم عراقيها كامالً زير سؤال برده، اين سؤال اساسي 

يابد  مطرح بوده است كه چه حاكميتي در عمل انتقال مي
  و اين دولت موقت از چه اختيارات واقعي برخوردار است؟ 

هاي  سخن گفتن از انتقال حاكميت در زمينه
مورد است، زيرا كه مسئوالن  نظامي و امنيتي كامالً بي

اند كه در اين باره  ش، مكرراً، تأكيد كردهدولت جرج بو
زنند و بنابراين، دولت  حرف اول و آخر را همانها مي

در عرصة . ها ندارد موقت عمالً هيچ اختياري در اين زمينه
سياسي، جان نگروپونت، سفير آمريكا در عراق به همراه 
سه هزارنفر از مسئوالن و مأموران اين سفارتخانه، 

 و، در عمل، حكمران جديد عراق از بعد جايگزين پل برمر
دامنة دخالت آمريكاييها در . از پايان ماه ژوئن شده است

اين زمينه چندان گسترده بوده كه، عالوه بر نقض كامل 
حاكميت و اهانت آشكار به عراقيها، يادآور عملكرد 

به عنوان مثال، . استعمارگران چند قرن قبل است
دانشگاهي آمريكايي، كه نه حكمرانان جديد به يك استاد 

شناخت و نه هرگز پايش به اين  عراق را بخوبي مي
سرزمين رسيده بود، سفارش دادند كه طرح قانون اساسي 

آنها، همچنين، سفارش طراحي پرچم ! عراق را تهيه بكند 
جديد عراق را به يك مؤسسة آمريكايي دادند ولي طرحي 

 وسفيد بكار كه اين مؤسسه ارائه كرد، با رنگهاي آبي
رفته در آن، به طرز غريبي شبيه به پرچم اسرائيل از آب 

هردوي اين طرحها، در اثر اعتراضات شديد ! درآمد
انديشيهاي همدستان  عراقيها، و شايد هم مصلحت

ولي نكته بس . انگليسي مجرب، نهايتاً كنار گذاشته شدند
مهمتر در اين عرصه آنست كه دولت موقت نه فقط ملزم 

دستپخت اشغالگران و » قانون اساسي«عايت به ر
است بلكه بايد احكام صادره و » شوراي حكومتي موقت«

تصميمات عمده اتخاذ شده در دورة پل برمر را نيز اجرا 
  .كند

در زمينه اقتصادي هم دولت گماشته شده از 
بر . سوي آمريكاييها، عمالً اختيارات بسيار محدودي دارد

شوراي « ژوئن سال جاري، 8رخ پايه قطعنامه مصوبه، مو
از «سازمان ملل در اين باره، دولت موقت » امنيت

اختيارات كامل در مورد درآمدهاي مالي و منابع طبيعي 
كند  اما همين قطعنامه تصريح مي. »برخوردار خواهد بود
تواند تصميماتي را كه به آينده  نمي«كه دولت موقت 

از برگزاري بعد (عراق يعني به بعد از دورة موقت 
بدين . »شود اتخاذ نمايد مربوط مي) انتخابات موعود

ترتيب، در صورت اجراي اين مصوبه، دولت موقت 
تواند دربارة آينده عراق تصميم بگيرد، و در مورد  نمي

گذشته نيز، چنان كه اشاره شد، موظف به اجراي همان 
احكام و مقررات مهمي است كه از سوي حاكمان جديد 

بنابراين، اختيارات . ادر و وضع شده استاين كشور ص
عملي اين دولت چيزي جز اداره برخي از امور جاري و يا 

  .اي نيست حاشيه
براي نشان دادن اين محدوديت، و اثبات اين 
حقيقت كه انتقال حاكميت تا چه اندازه موهوم و تبليغاتي 

برداري از  است، كافي است كه چگونگي اداره و بهره
 درصد بودجة ساالنه 95ا، كه اكنون بالغ بر منابع نفتي ر

در حال حاضر . كند، از نظر بگذرانيم دولت را تأمين مي
دانند كه، در واقع،  هم، مثل سال گذشته، عراقيها نمي

حاال نيز شركتهاي . شود چقدر نفت توليد و صادر مي
آمريكايي هستند كه نفت عراق را استخراج و صادر 

 يك دولت، حتي اگر دولتي در اين وضعيت،. كنند مي
تواند حتي دربارة بودجة ساالنه  باشد، چگونه مي مردمي 

گيري و مديريت كند؟ گذشته از اين كه  خود تصميم
مشكالت جاري ناشي از انفجارات و عمليات نظامي نيز 

به رغم تأكيد قطعنامه . سازد اداره اين منابع را دشوارتر مي
ت كامل دولت موقت اختيارا«در مورد » شوراي امنيت«

اين كشور، و برخالف ادعاهاي » بر منابع طبيعي
شان، »استقالل عمل«مسئوالن دولت عالوي دربارة 

نويسد،  مي)  ژوئن29(» لوموند«چنانكه گزارشگر 
طرحهاي مربوط به ترميم و توسعة منابع نفتي اين كشور، 

از قبل به شركت » احياي نفت عراق«زير عنوان پروژه 
هاي  يكي از شاخه(» كلوگ براون و روت«آمريكايي 

واگذار گرديده و آن دولت هيچ ) كمپاني هلي برتون
به عالوه، شركتهاي . كنترلي بر اجراي اين پروژه ندارد

نفتي آمريكايي كه، در دورة رژيم گذشته، اكثراً به نفع 
شان، از اين حوزه بركنار مانده  رقباي اروپايي و روسي

اند تا سهم خويش را از  خيز برداشتهبودند، از مدتها پيش 
  .اين خوان يغما به چنگ آورند

درآمدهاي بودجه دولت، در سال جاري ميالدي، 
افزايش سريع .  ميليارد دالر برآورد شده است13حدود 

تواند عامل  بهاي نفت در بازار جهاني، در دورة اخير، مي
مؤثري در جهت تقويت بودجه و بازشدن دست دولت 

الواقع، اين افزايش درآمد عايد  اشد هرگاه، فيموقت ب
همان طور كه قبالً اشاره شد، درآمدهاي . دولت گردد

ريخته » صندوق توسعة عراق«نفتي عراق بايستي به 
، »صندوق«آمريكاييها، از سال گذشته، به نام اين . شود

يك حساب اصلي در بانك : اند  دو حساب بانكي باز كرده
، و حسابي ديگر، وابسته بدان، در فدرال رزرو نيويورك
نقل و انتقال بين اين دو حساب نيز، . بانك مركزي عراق

، توسط حاكمان جديد عراق صورت »برحسب نياز«
» صندوق«مطابق آخرين صورت حساب، . گيرد مي

 9،7مذكور، پيش از به اصطالح انتقال قدرت، داراي 
آن در  ميليارد دالر 8،5ميليارد دالر موجودي بوده كه 

پس از آغاز به كار . حساب بانكي نيويورك بوده است
دولت موقت هم، حساب نيويورك برجاي مانده و 
مسئوالن ذيربط سازمان ملل هم كه بايستي از طريق 

اعمال نظارت كنند، » المللي هيأت مشاوره و نظارت بين«
در هر حال، با در . اند تاكنون اين مسئله را پيگيري نكرده

حجم تقريبي بودجة دولت و با توجه به ميزان نظر گرفتن 
هزينة ضروري جيره بندي مواد غذايي، مخارج جنگي و 

. . . پرداختي به كويت و » غرامت«نظامي و اداري، قسط 
اندازي و بهبود  روشن است كه عمالً چيزي براي راه

ماند، صرفنظر از اين كه بخش  اقتصاد عراق برجاي نمي
ز، از قبل و تحت عناويني مانند مهمي از آن درآمدها ني

 .، پيشخور شده است»بازسازي«
  

  بازسازي يا باجگيري ؟
طي يك سال و نيم گذشته، دولتمردان آمريكا 

و » دمكراسي«عراق به عنوان يك » بازسازي«مرتباً از 
» خاورميانة بزرگ«، جهت عرضه به »اقتصاد بازار آزاد«

اجع به مورد نظرشان صحبت كرده و حرفهاي زيادي ر
. اند كالن به اين كشور جنگزده بر زبان آورده» كمكهاي«

و دولت برگماردة آنها در عراق نيز همان حرفها را پيوسته 
در پس پردة اين كارزار تبليغاتي چيست؟ بر . كند تكرار مي

اساس شواهد و واقعيات ملموس، آنچه كه در عمل به 
ست، و مصرف بازسازي واقعي رسيده بسيار ناچيز بوده ا

از  محل درآمدهاي خود » بازسازي«آنچه زير عنوان 
عراق و كمكهاي خارجي، تأمين و هزينه شده مبالغ 
چشمگيري را تشكيل داده است كه موارد و نحوة خرج 
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آنها عرصة جداگانة ديگري براي چپاولگري كمپانيهاي 
  . خارجي و همدستان محلي آنها به وجود آورده است

قيقي نائومي كالين چنان كه گزارشهاي تح
 ميليارد دالر از 2،5كم، مبلغ  دهد، دست نشان مي
، يعني از محل »صندوق توسعة عراق«موجودي 

و يا » بازسازي«درآمدهاي نفتي آن، تحت عنوان كلي 
اجراي طرحهاي بهداشتي و زيربنائي، پرداخت گرديده 

از » طرحها«است، در حالي كه قبالً قرار بوده كه اين 
چگونگي اعطاي . اي مالي آمريكا اجرا شودطريق كمكه

قراردادها به شركتها در اين موارد نيز به همان ترتيبي 
  . بوده است كه قبالً اشاره شد

اما در مورد بخش ديگري از طرحهاي 
كه بايد از محل كمكهاي آمريكا كمك مالي » بازسازي«

شود، شواهد موجود حاكي از آنست كه سهم عمدة آنها 
خصيص يافته و نه پرداخت شده است و قسمت اصالً نه ت

اي از آنها هم به مصارف ديگري رسيده  قابل مالحظه
بر پاية پيگيريها و بررسيهاي كريستيان پارنتي، از . است

 ميليارد دالر كمكهايي كه آمريكا جهت 24جمع كل 
 18،4و از جمله (عراق وعده داده است » بازسازي«

شته به تصويب كنگره ميليارد دالري كه در پاييز گذ
 ميليارد دالر، به عنوان 5،3فقط حدود ) رسيده است

طرحها و موارد مشخصي، نامگذاري و يا تخصيص داده 
» دفتر بودجه و مديريت«طبق گزارش رسمي . شده است

 از مبلغ – كه مورد استناد پارنتي قرار گرفته –كاخ سفيد 
 فقط  ميليارد دالر مصوب، تا پايان ژوئن گذشته،18،4
. شده است» گذاري سرمايه« ميليون دالر در عراق 366

بر اساس اين گزارش، تا آن تاريخ، حتي يك سنت كمك 
هاي درماني و تأسيسات تصفيه  آمريكايي نيز صرف پروژه

 ميليون 9متقابالً، حدود . آب و نظاير اينها نشده است
هاي اداري حكمراني  صرف هزينه» كمكها«دالر از محل 

 ميليون 184ديده است و بعد از آن هم، مبلغ عراق گر
كه قبًال قرار بود براي (» كمكها«دالر ديگر از همان 

به مصرف ) طرحهاي آب آشاميدني پرداخته شود
ساختمان سفارتخانه جديد آمريكا، در محل يكي از 

اخيراً هم، بنا به . قصرهاي سابق صدام، رسيده است
، سفير آمريكا ) اوت31(» وال استريت جورنال«گزارش 

 ميليارد دالر 3،37در بغداد پيشنهاد كرده است كه مبلغ 
، براي تأمين »بازسازي«ديگر از كمكهاي مربوط به 

. هاي نظامي و امنيتي و اداري عراق اختصاص يابد هزينه
در هرحال، از كل اعتبارات تخصيص يافته آمريكايي در 

تماني بزرگترين شركت ساخ(» بچتل«اين زمينه، كمپاني 
 2،8با كسب قراردادهايي بالغ بر ) و مقاطعه كاري آمريكا

بعد از . ميليارد دالر، بيشترين سهم را به چنگ آورده است
و » جنرال الكتريك«، »هلي برتون«آن هم كمپانيهاي 

شركتهاي انگليسي و استراليايي، و همچنين بعضي 
ن به عنوان پيمانكارا. . . اي و  شركتهاي اروپايي، تركيه

  .اند دست دوم، قرار گرفته
پارنتي كه در تابستان امسال به عراق مسافرت 

و » بازسازي«ها و طرحهاي مورد  و از بسياري از پروژه
بازديد كرده است، به ويژه بر حساسيت و » در حال اجرا«

العاده بازسازي و راه اندازي طرحهاي توليد  ضرورت فوق
نگشت نهاده آوري فاضالب، ا برق و تصفيه آب و جمع

هاي  آلوده شدن بخشهاي بزرگي از دجله و رودخانه. است
منشعب از آن مانند دياله، و كمبود شديد آب سالم، نه 
فقط شيالت، كشاورزي و توليدات صنعتي را در مناطق 
بسياري با خطر نابودي و توقف كامل روبرو كرده بلكه 

 را مستقيماً بهداشت و سالمت ميليونها نفر از مردم عراق
با اينهمه، مقاطعه كاران . شديداً به مخاطره انداخته است 

كه بخش بزرگي از » بچتل«خارجي و خصوصاً 
قراردادهاي آب و برق را در دست دارد، در غالب طرحها 

اند و يا اينكه به كارهايي مثل  يا عمالً كاري انجام نداده
چنان كه پارنتي . اند آميزي ديوارها بسنده كرده رنگ
هاي كامالً  مدارسي كه در فهرست پروژه«: ويسد ن مي

اند، نيمكت ندارند و فاضالب  بازسازي شده جاي گرفته
هم محوطه آنها را فراگرفته است ولي ديوارهايشان به 

مراكز بهداشتي و درماني كه در . تازگي  نقاشي شده است
اند، از نبود وسايل، تجهيزات و  آن فهرست آورده شده

. . برند  ز كمبود شديد آب و برق رنج ميمواد ضروري و ا
كند امور مربوط به بازسازي با  هركجا كه آدم نگاه مي. 

نيشن، (» كفايتي رقم خورده است هرج و مرج، فساد و بي
به غير از وضعيت ويژه كردستان عراق، ). 2004 اوت 30

كه اقتصادش از رونقي نسبي برخوردار و برخي كارهاي 
غالباً به صورت خودجوش انجام عمراني و توليدي هم 

گرفته است، در اكثر مناطق ديگر عراق تنها همت و 
خودياري اهالي، به همراه بعضي كمكهاي مؤسسات 
غيردولتي و امدادرساني خارجي، است كه امكان ادامة كار 
و فعاليت مراكز درماني و آموزشي را تا حدودي ميسر 

  .كرده است
» ازسازيب«يكي ديگر از مسائل مربوط به 

جاري در عراق اينست كه مسئوالن و شركتهاي خارجي 
خواهند عراقيها و به ويژه متخصصان عراقي را،  نمي

دركارهاي مربوط به بازسازي كشور خودشان، مشاركت 
در آغاز چنين بود كه مقاطعه كاران و مقامات . بدهند

خارجي، عالوه بر كارشناسان فني، راننده، آشپز و آرايشگر 
حاال، با تشديد ناامني، اين . آوردند  نيز به همراه ميخود را

اعتمادي و تبعيض  گيرد ولي بي كار كمتر صورت مي
در حالي كه اگر نيت، بازسازي واقعي . همچنان ادامه دارد

باشد، جلب مشاركت متخصصان و نيروهاي كارآزموده 
عراقي، كه مثالً سالها در تأسيسات آب و برق و 

اند و به پيچ و خم كارها آشنايي كافي  دهها كار كر كارخانه
عالوه بر اينها، تبعيض و پارتي . دارند، ضرورت كامل دارد

و دولت موقت » شوراي حكومتي«بازي از سوي مقامات 
مجموعة اين عوامل، طبعاً، . هم مزيد برعلت شده است

اعتمادي و انزجار عراقيها نسبت به  باعث تشديد بي
عه كاران خارجي و مقامات نيروهاي اشغالگر و مقاط

  .محلي دست نشاندة آنها گرديده است
در اين شرايط، همان طور كه بررسيهاي كالين 

دهد، طرحها و قراردادهاي بازسازي هم، عمالً،  نشان مي
به صورت جزئي از پروژة كلي اشغال نظامي و سياسي 

اگر جان نگروپونت و . عراق توسط آمريكا درآمده است
حصار پيچ در پيچ نظامي و بوركراتيك همكارانش، يك 

بغداد براي خود ساخته و از آنجا به » منطقه سبز«در 
اند، كمپانيهاي آمريكايي هم، براي  فرمانروايي پرداخته

دفاتر كار و بسياري از كارگاههايشان، مبادرت به ايجاد 

طبق آخرين برآوردها، به . اند حصارهاي مشابهي كرده
ي امنيتي و حراستي اجراي طرحها ها نوشتة كالين، هزينه

. شود  درصد كل مبلغ قرار داد بالغ مي25به حدود 
همچنين هزينه بيمه كاركنان خارجي، در مقابل خطرات 

هاي پرسنلي   درصد كل هزينه30جاني، نيز به حدود 
عالوه بر اينها، بطوري كه كارشناسان . رسد طرحها مي

 20نند، حداقل ك برآورد مي» المللي شفافيت بين«مؤسسه 
هاي آمريكا در عراق، صرف فساد و  درصد هزينه

، بدين )2004 ژوئيه 12نيشن (شود  سوءاستفاده مالي مي
گيري گزارشهاي  ترتيب، بررسيهاي كالين نيز نتيجه

عملكرد واقعي : كند  پارنتي را تأييد و تكميل مي
شركتهاي آمريكايي، در عراق، به جاي اين كه سرمشقي 

هاي آشكاري از  باشد، نمونه» كارآيي«و » سرعت«از 
هاي سنگين و  كفايتي، تحميل هزينه كاري، تأخير، بي كم

گذارد، و يا چنان كه هالل ادريس  فساد را به نمايش مي
سياست بازسازي چيزي جز سياست غارتگري «: گويد  مي

  .»نيست
دولت آمريكا، در تعقيب مقاصد امپرياليستي 

 عراق، طرحهاي دور و درازي خود، با لشكركشي و اشغال
را در ارتباط با اين سرزمين، و به طور كلي جغرافياي 

اگرچه با توجه به اوضاع . كند سياسي خاورميانه، دنبال مي
نمايد، اما در  بيني آينده بسيار دشوار مي جاري عراق، پيش

صورت پيشرفت آن طرحها و فائق شدن برمقاومت مردم 
اين سرزمين، آمريكا در پي و پايان اشغال نظامي رسمي 

اقتصادي و » مستعمره«آنست كه آن را به صورت 
اي از اقدامات  بخش عمده. سياسي خود نگهداري كند

تاكنوني آمريكا در اينجا نيز، از جمله وضع و اجراي 
قوانين و احكامي كه منابع و دارائيهاي ملي عراق را به 

المللي   بينتاراج برده و تحت كنترل كمپانيها و انحصارات
نشانده كه  آورد، به روي كار آوردن دولتي دست درمي

نمايد، و  ادامه اجراي چنان قوانيني را تضمين مي
به » بازسازي«گيري از اهرم كمكهاي خارجي جهت  بهره

منظور حفظ و تحكيم انقياد و وابستگي دولت موقت و 
دولتهاي بعدي، دقيقاً در راستاي همان هدف انجام گرفته 

در اين ميان، البته، تشكيل و تداوم يك دولت . است
زيرا كه . مطيع و وابسته از اهميت بيشتري برخوردار است

تواند  ظهور يك دولت ملي و مستقل در عراق مي
هاي تاكنوني آمريكا و همدستانش را رشته كرده و  بافته

المللي،  حتي، به دليل تخلفات آشكار آن از موازين بين
از اين رو نيز دولت آمريكا . وي كندعليه آن اقامه دع

بيش از پيش تالش خواهد كرد كه با برگزاري نمايش 
انتخاباتي در عراق، دولت مورد نظر خود را برسر كار 

 نفره 6اي  كميته(آورده و ادامة سلطة خود را تضمين كند 
جهت تدوين مقررات انتخابات آتي و رسيدگي به 

 از جانب پل برمر . . .صالحيت و فهرست كانديداها و 
هم منصوب گرديده كه اعضاي آن كميته هم براي خود 

اما همان طور كه تحوالت اخير !) اند عراقيها ناشناخته
اند، آينده اين سرزمين هنوز با مجهوالت  عراق نشان داده

و ابهامات زيادي روبروست و مقاومتي كه در اين جامعه 
دزدان «هاي  هتواند نهايتاً نقش گيري است مي درحال شكل

  .را نقش برآب كند» بغداد



 ۱۲۲  1383 مهراتحاد كار  
 

    صفحه  
 

14

 ي سراسرييĤن گردهمي به اولينگاه
  كيالئ- خواهان دمكراتيجمهور

  

  گام نخست
  

  احمد آزاد
  ۲۰۰۴ اکتبر ۲۹/ ۱۳۸۳ آبان ۸
  

 ييآ سپتامبر، گردهم۵تا ۳ يدر روزها
» کيالئ– خواهان دمکرات يجمهور «يسراسر
م قبل در يکسال و ني. س برگزار شديدر پار

ن هم آ، که » مشترک مايگامها«نار يان  سميپا
د، شرکت کنندگان ل شده بويس تشکيدر پار

م گرفتند يتصم» د کرديچه با«مقابل سوال  رد
اخير  ييآگردهم.  برگزار کننديگري دنشستتا 

م و بدنبال آن اجالس يدر واقع حاصل آن تصم
صد نفر از يبا سيتقر اجالسن يدر ا.  بود

ب يترک.  مختلف شرکت کردنديکشورها
 ينوع بود و نحله هاار متيشرکت کنندگان بس

ن باوران سکوالر و ي گوناگون چپ، ديفکر
را ، سازمانی و غيرسازمانی، يمل يروهاين

د اذعان کرد که وزن ياگر چه با.  شدي مشامل
. ن تر بودي سنگيين گردهمآي چپ درايروهاين

م ي را تنظيگروه تدارک اجالس برنامه کار
ب سند ي و تصويکرده بود که شامل بررس

ات ي و انتخاب هيالتياختار تشک، سياسيس
  .  بوديهماهنگ

  
  ارزيابي اجالس سه روزه

ن اجالس ي ايابيارز توان به يه مياز دو زاو
 اول نگاه به برنامه در دستور ه يزاو. پرداخت

شبرد آن در طول سه يزان پي ميابيکار و ارز
د گفت که اجالس يه باين زاوياز ا. روز است

 شده ينيش بيبرنامه پ. چندان موفق نبود
ن ييروز اول به بحث حول آ. ش نرفتياساسا پ

 که ين نامه اييآ. نامه اداره  اجالس گذشت
را بخود اختصاص داد  ساعت ها بحث و گفتگو

ات ي بعد بارها و بارها توسط هيو روزها
شرکت . رپا گذاشته شدير زيسه به ناگزيرئ

سه را يات رئي، ه»يدمکراس«کنندگان به نام 
 کردند که نقض يرش موارديمجبور به پذ

ن نامه مصوبه خودشان بود، از آن ييآشکار آ
 يش از شصت نفر برايجمله ثبت نام ب

 و ياسيسند سبحث حول . يسخنران
ش ي پيگر بدرستيشنهادات ارائه شده ديپ

ن يز برخالف آئين سند نيون تدويسيکم. نرفت
 مورد يک، وليتار دمکريغ ينامه و به شکل

ه ئ ارايسند هاندگان ين نماين، از بتوافق همگا

 يروهاين باوران سکوالر و نيشده، جمع د
 و چند چهره  ياسي سند سيون هايسي کم،يمل

. ل شدي، تشکيچ انتخابي جمع بدون هيآشنا
 در ي که ظاهرا همگان به صفت فرديدر حال

 ي شرکت کرده بودند، ولگردهم آيين يا
  شد از تجمعيشي نماياسيون سند سيسيکم

 دو چهره ياني با پادرمي نظريون هايفراکس
مورد احترام جمع  و کاربست متد کدخدا 

 شد يز سندي نين روشيحاصل چن. يمنش
 مواردشامل دو بخش که عبارت است از 

موارد مورد .  و بخش موارد اختالفمشترک
 يريگ يرا و ديرس ييآد گردهميي تاتوافق به

  . ورت گرفت موارد اختالفات صيز براين
يل کمبود وقت، تنها ز به دليدر بخش ساختار ن

، تعداد و نحوه ي هماهنگيمورد شورا رد
ن ي زنان در ايه بنديزان سهميانتخاب آن و م

 صورت گرفت و ييشورا بحث و گفتگو
 يشورااعضاي . ز اتخاذ شدي نيماتيتصم

 منتخب گردهم  نمايندگان از دو بخشيهماهنگ
 ي جمهوريان واحد هاندگي و نماي سراسرييا

 ي از صندليمي شکل خواهد گرفت و نيخواه
در . ن شورا به زنان اختصاص داده شدي ايها
د ساعت جلسه، يز به همراه تمديان نيپا

 ۲۱ صورت گرفت و ي هماهنگيانتخابات شورا
  .ن شورا انتخاب شدنديتن به ا

 شاملان سه روز ي در پايي گردهم آيالن کميب
مه ي ني هماهنگي شوراکي و ياسيک سند سي

 ين شورايل اي تکميچگونگ.  باشديکاره م
شبرد بحث و گفتگو حول ي پي، چگونگيهماهنگ

 ساختار ي، چگونگياسيموارد مورد اختالف س
  تماما ......ک، و يالئ- خواهان دمکراتيجمهور
 ي هستند که همچنان ناروشن باقيموارد

 . مانده اند
  

ن حرکت به ي ايت وجوديواقعه ياما اگر از زاو
د که اجالس در يم ديم، خواهيافکني بيآن نگاه

ن شده از يبرنامه کار تدو. حد خود موفق بود
ن يت اين و با واقعي گروه تدارک سنگيسو

 که ياسيژه سند سي نداشت، بويتجمع همخوان
 يتدارکات فن.   شده بودات غرق يدر جزئ
د ي از اشکال نبود و خود مزيز خالياجالس ن
در ي که  جدي هايرغم کاستيعلاما . بر علت

 موفق شد در ييآ بود، گردهميتدارکات ر کاکل
فاصله سه روز وجوه اشتراکات خود را 

 هر يروشن کند، اختالفات خود را با وزن نسب
 ن ادامهي تضمي را براياتيک طرح کند، هي

 انتخاب کند و مهم تر از هر  نشستني ايکار
 ي خود برايه تفاهم و خواست جديز روحيچ

. ش گذارديک اتحاد را به نمايدن به يرس

فعالين  از عمدتا شرکت کنندگان اين اجالس
سياسي با سابقه طوالني از کار مشترک با 

 از اختالفات ينينه  سنگيشييکديگر و همچنين پ
.  شدي مشکيلت،  ي نظرشات گوناگونيوگرا

اين جمع اين اجالس موفق شد تا پس از سالها 
را گردهم آورد و اين جمع متناقض کوشيد تا 
. بي نتيجه از اين گردهم آيي بيرون نرود

روحيه مثبت اولين نکته قابل توجه در اين 
  . گردهم آيي بود

د بر يز تاکين اجالس ني مهم اياسيدستاورد س
 و ي اسالميم جمهورير بودن رژيذاصالح ناپ
 استقرار ين حکومت براير اييلزوم تغ
  . ران بودي در اي و آزاديدمکراس

  
  ....و اما آينده

هنوز راه طوالني در پيش است و اين اجالس 
قبل از هر چيز .  تنها گام اول را برداشته است

تا قبل . بايد سر و ساماني به جمع موجود داد
ن ي ها حول تدارک اتي فعالشست،ناز اين 
 يجمهور«ن ي و تحت عنوان فعاليياگردهم

اما . گرفت يصورت م» کي الئ–خواه دمکرات 
اکنون اين جمع يک سند سياسي، ولو ناقص، و 

اکنون . يک شوراي هماهنگي، ولو ناکامل دارد
انتظاراتي بوجود آمده است که بايد به آنها 

 صورت گرفته يابيپاسخ گفت و حداقل سامان 
شوراي هماهنگي .  د پاسخگو باشديست که باا

خطري که اين . با کوهي از کار مواجه است
شورا را در همين گام اول تهديد مي کند، 

خرده . درگير شدن در خرده کاري ها است
. کاري هم ساده تر است و هم بي دردسرتر

غرق شدن در خرده کاري عمال شورا را از 
د داشت و پرداختن به گره هاي اصلي بازخواه

اين براي ادامه کاري اين جمع بسيار مضر 
  . است

 
  گره هاي اصلي چيست؟

ن يا آيا .استن اتحاد يمضمون ان پرسش ياول
 اين حاکميت يا ي نفي است تنها براياتحاد

برنامه اي اثباتي نيز دارد؟ بديگر سخن آيا در 
ساختن آلترناتيو است و فعاليت در جهت پي 

ازي يا صرفا در پي شکلگيري يک جبهه براند
  است؟ 

 سند سياسي پاسخ به پرسش اول  مضمون 
موجود يک سند سند .  کندين مييز تعيرا ن

ای خود ج ردموارد مورد توافق . موقت است
، ولی هنوز موارد دارای اهميت بسياری هستند

 مسئله ملي، مسئله نوع چونمهم ديگری 
، هنوز هوري و مسئله عدالت اجتماعيجم

پاشنه آشيل اين اتحاد نيم بند ناروشن بوده و 
 راه حل منطقي و قابل ها و بايد براي آنستنده
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پذيرش براي تمامي نحله هاي فکري اين اتحاد 
  .يافت

ن يا رد. ناروشن استز ينساختار اين اتحاد 
 شود و در ي طرح مينه نظرات گوناگونيزم

. آن صورت نگرفت  حول يز بحثياجالس ن
ن حرکت و شرکت ي بودن ايار از جنبشيبس
ر متشکل به ي متشکل و غياسين سيفعال

اما .  آورنديان مي گفتگو به ميصورت فرد
 ف نشده استيتعر» يجنبش«اوال خود صفت 

ر گوناگون را ي و تفاسي برداشتهاو زمينه
دوما کارکرد حضور . فراهم کرده است

شات ي با گراياسيک تجمع سيدر » يفرد«
 ي که سازمانهايگوناگون، آنهم در شرائط

ر ي، غ، فعال هستندن اهدافي موافق با اياسيس
جلسه به وضوح نشان داد که .  استيواقع

اندن اين جمع و شرکت به صفت جنبشي خو
، نمي تواند از شکلگيري فراکسيون ها فردي

فراکسيونهايي که در پشت آنها . جلوگيري کند
 قبل از هر .دارند يا خواهند گرفتاحزاب قرار 

چيز بايد روشن کرد که اين اتحاد چيست؟ با 
. جنبشي خواندن آن مشکل حل نمي شود

مضمون اين اتحاد و شکل سازماني آن بايد 
  يب قراري با تصويي  گردهم آ.روشن شود

 در کرد تا منتخب را موظف يآهنگ  هميشورا
ن ي اي نيروهاي مه هي  اتحاد گستردهجهت

 يشکلهاها و ت  با ديگر مؤلفهيآهنگ هم در،فيط
 تالشها و اقدامات ضرور ي اين مجموعه، کليه
ن مصوبه با ياست که ااميد  . را سازمان دهد

  .جديت دنبال شود
  

 و ي نظري حل گره هايادر کنار تالش بر
ه ي در مقابل روحي هماهنگيشورا، يساختار

 کشد، قرار دارد ي را انتظار مياسيکه عمل س
 از يکي. دي گود به آن پاسخيو طبعا با

ن ين روز دوازده فروردييمصوبات اجالس، تع
 يسازمانده.  استيبه عنوان روز جمهور

 تواند ين روز مي حول اياسي سيون هايآکس
  . ن انتظار پاسخ دهدي به ايتا حدود

  
 از ي اتحاديريگام نخست در راه شکلگ

ک برداشته يالئ- خواهان دمکراتيجمهور
 مستلزم کار  ي بعديبرداشتن گام ها.  شد

ن ي است که درون اييروهايمشترک همه ن
کار تفاهم مشترک ن يالزمه ا. ف قرار دارنديط

ن اصل مهم است که تنها راه يرش ايو پذ
 در گرو مشارکت ين اتحادي چنيريشکلگ
 و ي سازمان، در اشکالي فکري نحله هايتمام

  باشديف مين طي ا، ير سازمانيغ
 

 سازمان اتحاد فدائيان  پياممتن 
 يين گردهم آي اول به لق ايرانخ

 خواهان ي جمهوريسراسر
  كيالئ-دمكرات

پرويز نويدي در رفيق پيام توسط اين 
  .ه شدارائجلسه 

  :يخانمها، آقايان، دوستان گرام

 كنم و از طرف خود و يبه همه شما سالم عرض م
هم چنين اعضاء سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران كه 
 يبخشا دراين نشست حضور ندارند صميمانه آرزو

  .موفقيت اين جلسه را دارم
 قابل ستايش بتواند به نتيجه ي اينكه اين تالشهايما برا

 ي درجهت پاسخ دادن به آن نيازي برسد و گاميا
باشد كه جامعه ما با عطش فراوان بدنبال آن است با 

در حقيقت پاسخ به . تمام وجود در كنار شما هستيم
 ارائه يك ي جامعه ما امروز تالش براينياز اصل

 ي اسالمينظام جمهورآلترناتيو دمكراتيك در برابر 
  .است

 آزمايش خود را در برابر ي اسالميرژيم جمهور
اكثريت قابل . مردم ايران و جهان پس داده است

 از مردم ايران در لحظات مختلف و بويژه در يتوجه
جريان انتخابات مجلس هفتم نشان داده اند كه اين 

 نيز به آن ندارند امروز ي خواهند و توهميرژيم را نم
 به زور سرنيزه بر جامعه ما حكومت ي اسالميجمهور

اگر در گذشته نسبت به اين رژيم در ميان .  كنديم
 وجود داشت امروز اين توهم ي از مردم توهمياقشار

، نياز جامعه ما يدر شرايط كنون. فرو ريخته است
 كشورمان ي است كه بتواند به معضالت اصليبرنامه ا
د و بتواند  و دمكراتيك ارائه كني منطقيپاسخ

 را كه به اين طيف تعلق دارند حول آن بسيج ينيروهائ
كند تا بتوانند مشتركا اين برنامه را تا تحقق آن پيش 

  .برند
 كه در چنين ي تالشهائيبنابراين سازمان ما از تمام

 كند و ي گيرد صميمانه استقبال مي صورت ميراستائ
راه به همين دليل ما خودمان را با اين جمع كامال هم

 نيز يگذشته از اين ما با شما به جهت ديگر.  دانيميم
همراه هستيم و آن اينكه به لحاظ برنامه و اهداف ما 
خودمان را در طيف شما و شما را در طيف خودمان 

 كنيم، ما از يك خانواده ايم و سرنوشت ي ميارزياب
 ما يآنچه كه برا. مان به هم ديگر گره خورده است

 كنيم و از اين جمع يه كه آرزو ماهميت دارد و آنچ
 است كه يانتظار داريم كه بتواند پيش ببرد همان فكر

 اين طيف پيش يذره ذره و بتدريج در درون سازمانها
من (، ي اين طيف فكريرفته، امروز اكثريت سازمانها

 كنند ي كه در آسمانها پرواز ميدر مورد آن جريانات

بعد از اين )  زنمي زمين نيست حرف نميو پايشان رو
 دادنها ي و با اين همه قرباني درپيهمه شكست پ

 يباالخره اين واقعيت را درك كرده اند كه نيروها
 بسيار پراكنده ياين طيف گرچه گسترده اند ول

 ي از اين نيرو كه قلبشان برايبخش وسيع. هستند
 تپد ي مردم ايران مي جامعه و خوشبختيآزاد

 مشغول هستند و ي سياسبصورت افراد منفرد به فعاليت
 نيز در سازمان ها و احزاب متشكل يبخش ديگر

 در گذشته ها در درون ياين درك و ارزياب. هستند
 امروز اين جريانات ياين سازمان ها وجود نداشت ول

. با تمام وجودشان اين واقعيت را درك كرده اند
انتظار ما از اين نشست نيز رسيدن به يك چنين 

  . استيارزياب
   شود چيست؟ي گرفته مي كه از اين ارزيابييجه انت

 اين طيف از جمهوريخواهان ياگر بپذيريم كه نيروها
 كه در اين نشست حضور دارند كه يكه نه تنها جمع

 ي از آنهاست بلكه بخش وسيعتريالبته اين جمع بخش
 منفرد كه هنوز خارج از اين جمع فعاليت ياز نيروها

 در قالب احزاب و  كهي كنند و نيز بخش ديگريم
 دهد در آنصورت يسازمانها فعاليت دارند تشكيل م

 كند كه تالش مشترك و يمسئوليت به ما حكم م
 مشترك را سازمان بدهيم تا بتوانيم اين يگامها

مجموعه نيرو را بصورت مشترك در جهت يك 
  .برنامه مشترك بسيج كنيم

از اين جهت آرزو و انتظار ما اين است كه اين نشست 
 ي ناچارينيز به اين ضرورت مبرم برسد البته نه از رو

 اعتقاد، اعتقاد بر اينكه يك دست صدا يبلكه از رو
 اين طيف نيز متحد ي اگر همه نيروهايحت. ندارد

 آن ي هستند و براي كه مدعي انجام رسالتيشوند برا
  . نخواهند بودي كه در پيش رو دارند، كافيوظيفه ا

 واقعيت را درك كنيم با از اين نظر اگر ما اين
مسئوليت هرچه تمام تر و خارج از هرگونه تفكر فرقه 

، دست در يگرايانه و فارغ از هرگونه تنگ نظر
دست هم تالش خواهيم كرد كه بتوانيم يك راه 

ما .  اين معضل مشترك پيدا كنيمي برايچاره مشترك
 يدرد مشترك داريم، درد مشترك چاره مشترك م

ما با تمام وجود و صميمانه آماده هستيم بنابراين . طلبد
 كند ي را كه در اين جهت فعاليت ميدست هركس

 بفشاريم و مشتركا تالش كنيم كه راه اين يبگرم
  .اتحاد وسيع گشوده شود

 اينكه بتوانيم يما در اينجا در خدمت شما هستيم برا
 ي حركت كنيم و به چنين اتحاد وسيعيدر چنين جهت

 خودمان، ي اين نشست و برايرابنابراين ب. برسيم
چون خودمان را جدا از شما و شما را جدا از خودمان 

اميدوارم كه .  كنمي موفقيت مي دانم آرزوينم
 كه اين نشست ي در موفقيتيهركدام از ما بتوانيم سهم

  .در پيش رو خواهد داشت ايفا كنيم
  1383 شهريور 13
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 گزارش 

 سومين فوروم اجتماعي اروپا در لندن برگزارشد
  

  گزارشگر ناهيد جعفرپور / ۲۰۰۴ اکتبر ۱۷ تا ۱۴ / لندن
 

 17 تا 14سومين فوروم اجتماعي اروپا در تاريخ 
 هزار نفر از 30 با شركت بيش از 2004اكتبر 

شخصيت ها، فعاالن بديل جهاني سازي ، نمايندگان 
زمانهاي چپ سوسياليست، اتحاديه هاي كارگري، سا

احزاب كمونيست ، نهاد هاي حقوق بشر، انجمن هاي 
دفاع از محيط زيست ، نهاد هاي ضد جنگ ، 
نهادهاي دفاع از پناهندگان و مهاجران و سازمانهاي 

از كشورهاي اسپانيا،ايتاليا،آلمان ، ... فمنيست و
فرانسه،انگلستان،سوئد،نروژ،هلند،مجارستان،روسيه،له

ارستان،اسلواكي،باسك،ايرلند،تركيه،كشورهستان،بلغ
ايĤفريقايي،عراق،فلسطين،اسرائيل،يونان،كردهاي 

 اكتبر 14در ابتدا عصر روز . برگزارگرديد........تركيه
در سالني بزرگ مراسم افتتاحيه سومين فوروم اروپا با 
برنامه هاي هنري شامل رقص و موزيك از سوي 

برگزار ..ئي وهنرمندان آفريقائي و التين آمريكا
 صبح كار سومين 9 اكتبرراس ساعت 15روز . گرديد

 سمينار و تعداد بسيار زيادي پلنار 300فوروم با حدود 
در اين كنفرانس بزرگ افراد سرشناسي . آغاز گرديد

چون دكتر آليدا گوارا و آقاي جرج گالوي نماينده 
علت طرفداريش از مقاومت مجلس انگلستان كه به 

مقابل اشغال از حزب كارگر انگليس مردم عراق در 
و سمير امين نويسنده و سياستمدار اخراج شده است 

دبيركل بزرگ ضدجهاني سازي و فوستو برتونوتي 
حزب احياي كمونيستي ايتاليا ، هورست اشميت دبير 
كل اتحاديه فلزكاران آلمان، طارق رمضان، آروندا 
روي نويسنده مشهور هندي،آليسيا كاسترو،فرانكو 
روسو از ايتاليا،برنارد كاسن رهبر اتك، سوزان جرج 
نويسنده، آلكس كالينگ نويسنده،ليندري جرمن 
نويسنده،جرج كالووي مفسر مسئله عراق،گيلو 
پونتكورگو فيلم ساز،سپتر دوروتي آهنگ ساز 
مشهور، موتسومي ماروبال نويسنده و سياستمدار از 

فلسطين، آفريقا، جان رزه از اسرائيل، قدا كارمن از 
مايك گونزالس از آمريكاي التين و صدها شخصيت 
و نويسنده بزرگ و چهره هاي مشهور اتحاديه هاي 
كارگري در اروپا و جهان سخنراني هائي در سمينار 
هاي مشخص در باره امپرياليسم و جهاني سازي و 
نئوليبراليسم و جنگ و تم هاي ديگر كه به نوبت 

سمينار ها عمدتا . دندگزارش آنها را خواهم داد، نمو
در دو منطقه آلكساندر پالس و منطقه بلومبوري در 
دانشگاه لندن برگزار گرديد البته سمينار ها در مكان 
هاي مشخص ديگري نيزدر لندن تدارك ديده شده 
بودند اما سمينار هاي بسيار جنجالي و بزرگ در 

اين منطقه از يك . آلكساندر پالس برگزار گرديد
 بزرگ تشكيل ميشد كه با ديوار سالن مركزي

مصنوعي به سالن هاي مختلفي تقسيم گرديده و در 
ضمن تعداد بسياري از سالن هاي جانبي هم به سمينار 

 محل جلسه 9در سالن مركزي . ها اختصاص يافته بود
 نفر 500قرار داشت كه كوچكترين آن براي بيش از 

تدارك ديده شده بود و در سالن بزرگ نزديك به 
در كنار اين سالن ها احزاب . ه هزار نفر جا ميگرفتندس

رفه هاي خود را برپا غ، سازمانها  انجمن هاي سياسي 
 كابين ترجمه وجود 7در كنار هر سالن . نموده بودند

داشت و انجمن بابل كه انجمن جهاني ترجمه است 
 مترجم را مجانا در اختيار فوروم نهاده 500در حدود 

 فرانسه ، آلماني، انگليسي، ايتاليائي، بود كه به زبانهاي
اسپانيائي، پرتقالي، عربي، عبري، تركي، روسي 

همچنين برنامه هايي شامل تئاتر و .مطالب ترجمه ميشد
فيلم و موزيك در تمامي مناطق نامبرده در محل هاي 

 14همچنين در روز . مشخص به اجراگذاشته مي شد
با تم هاي اكتبر در سالن هاي متفاوت سمينارهائي 

فرهنگ جنبش مقاومت بديل جهاني سازي در باره 
اولين سمينار .برگزار گرديد.... فيلم، تئاترو نقاشي و 

 روز 12 تا 9هاي معروف در سالن بزرگ در ساعت 
( مجمع بزرگ زنان فوروم  :   بقرار زير بودند15

براي « ).گزارش اين مجمع جداگانه خواهد آمد
، با سخنراني » اجتماعياروپائي دمكراتيك و رفاه

ماري هلنا آندره ، آنيكا كوپه، فرانكو روسو،آنه وان 
. لر ، ماري سينيور، پترگوستاوسون و مايك كونلي

با سخنراني آليسيا كاسترو، گانيني » جهاني سازي«
رينالديني،پتر دامو ، هاشميا محسن حسين رئيس 
جامعه برق و انرژي بصره و عراق، بري 

سياست « . ارو و لوئيز ريچاردو كامفيلد،اريك دك
قدرت شركت هاي «، » انرژي و تالش بدنبال نفت

با سخنراني » جهاني و تغييرات جهاني زيست محيطي
اورونتو دوگالس،ماريزيو گوبيوتي، 
كوستاسكاوپيس،پاتريسيا مك كنا،ليانا استوپلس و 

ضد خصوصي سازي و خودگرداني « جو هاميلتون ،
جنبش فلسطين، « ، » ه اروپاآيند«. »خلقي دمكراتيك

حقوق كارگران مهاجر « ، »استراتژي ها و توسعه
« سازماندهي شده از سوي اتحاديه هاي كارگري ،»

زندگي در فرار « ، » آيا اروپا بديل آمريكاست؟ 
براي اروپائي « ،» آزادي هاي اجتماعي جنگ و ترور

 «، » زنان و آتوريته ها « ، » با ماليات هاي عدالت بار
» صدور جهاني اسلحه« ، » مسلمانان در جامعه متمدن

در سالن هاي كوچك كناري سمينار هاي .............و 
بيشمار ديگري از سوي سازمانهاي سياسي اروپا و 

همچنين در . جهان با جمعيتي محدود در جريان بود
مناطق ديگر شهر هم سمينارهائي از سوي جنبش 

 گرديد كه از مقاومت بديل جهاني سازي برگزار
حوصله گزارش خارج است و تنها ما به سمينار هاي 

عالقمندان ميتوانند در سايت .اساسي اشاره مي نمائيم 
فوروم اروپا به تك تك اين سمينار ها و سخنرانان آن 
مراجعه نمايند در ضمن بزودي شرح مفصل اين 
سمينار ها به زبان هاي فرانسه و آلماني و انگليسي و 

. ر روي سايت فوروم اروپا خواهد آمدپرتقالي ب
مبارزه بر عليه :  سمينار هاي مهم 15 تا 13ساعت 

: فاشيسم و راسيسم در اروپا ،اقتصاد اروپائي و جهاني
سازمان جهاني تجارت ،جنگ آينده در اروپا ،آيا 
اتحاديه اروپا با آمريكا مساويست؟ ،مليتاريزه شدن 

رجي ،اروپا ،حقوق كارگران خا... آمريكاي التين 
يكي از مسئوالن جنگ فلسطين ،خصوصي سازي و 
توافقات مرگ آور براي جنوب جهان ،استراتژي بين 
المللي در مقابل خصوصي سازي جهاني ،سوسياليزم 
بعنوان آلترناتيو زنده در مقابل خصوصي سازي 
،مبارزه بر عليه نئو ليبراليسم در آمريكاي التين 

:  سمينارهاي مهم18 تا 16ساعت .................. و
فلسطين چه آينده اي دارد؟ ،جهان ما فروختني نيست 
،متحدا براي عدالت اجتماعي و ايجاد بديل هاي 
اقتصادي مبارزه كنيم ،زندانيان سياسي در سراسر 
جهان ،پايان اشغال و آزادي عراق ،ضد ناتو و سياست 
مليتاريزه شدن اروپا و ياري كنندگان خارجي آنان 

مان ها و نقش صندوق بين المللي پول و بانك ،پارل
جهاني در اين پارلمان ها ،زنان و نابرابري اقتصادي 
،قانون اساسي اتحاديه اروپا  مسئوليت ما بر عليه آن 
،مرگ يك نسل مشكل ايدز در جهان ،ما جهاني 
بدون خشونت براي زنان و دختران مي خواهيم 

پايان : هاي مهم  سمينار21 تا 19ساعت .............. و
دادن به اشغال عراق ، حقه بازي هاي مالي صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني ، جنبش هاي اجتماعي 
و خصوصي سازي، سياست جنبش جهاني براي 
عدالت اجتماعي، صدور اسلحه افسار گسيخته، مناطق 
محصور توليد در مرزهاي آفريقا ، كاربيك و 

توقف گردد،مبارزه بر پاسفيك از سوي اروپا بايد م
عليه جنگ با راكت و اسلحه در فضاي جهان، زنان 
در جنوب آسيا و خاورميانه و پدر ساالري و خشونت 

  ...............................و 
امپرياليسم :  سمينارهاي 12 تا 9 اكتبر ساعت 16روز 

آمريكا با سخنراني دكتر آليدا گوارا و جرج گالوي با 
ت كننده، پايان توسعه و رشد  شرك3000شركت 

عرفاني براي اجتماعي پايدار با سخنراني سمير امين و 
چند سخنران از كشورهاي مختلف ، تجارت قروض 
و وابستگي، خطر انرژي اتمي مبارزه براي برچيدن 
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جهاني تسليحات اتمي، همبستگي اتحاديه هاي 
كارگري و حقوق كارگران در عصر جهاني سازي، 

آلمان در اروپاي شرقي، ماليات توبين، سرمايه داري 
اتحاد براي سياستي بين المللي، تريبونال بين المللي در 
. عراق، زندگي بعد از سرمايه داري ما چه ميخواهيم؟

ديوار فلسطين ، از :  سمينار هاي مهم16 تا 14ساعت 
كنجون تا هنگ كنگ، حقوق كارگران وحقوق بشر 

 شرقي و جنوب و مبارزه بر عليه فقر در اروپاي
جهان،فرهنگ بعنوان اسلحه اي كشنده در دستان 
نئوليبراليسم براي راسيسم و جنگ، چشم انداز هاي 
اقتصادي اتحاديه اروپا جنگ و خشونت بعنوان 
آلترناتيو جنوب و شمال ، موضع ما در مقابل 
نئوليبراليسم، كارگران و اتحاديه هاي كارگري و 

 30/18 تا 30/16ت ساع.......... جنبش اجتماعي و
استراتژي صلح و خلع سالح جهاني، : سمينارهاي

بديل ها و صداي مبارزه جنوب جهان،مسئله ترك 
كرد و عضويت اتحاديه اروپا،مليتاريزه شدن و 
خشونت عليه زنان، فقر و مقاومت جهاني، پايان حق 
پناهندگي؟، كنسرن هاي غذائي و مشكل كنترل 

 كارگران و فلسطين در صنعت، مبارزه بر عليه اعدام،
زمان اشغال،جنگ براي دمكراسي در خاورميانه و 
افغانستان،عراق و مقاومت در برابر اشغال،آزادي 

.................. رسانه ها از دولت هاي اتحاديه اروپاو 
كار و حقوق : سمينارهاي 21 تا 19ساعت 

سوسياليستي ، اتحاد اتحاديه هاي كارگري بر عليه 
،مبارزه بر عليه بيكاري و بيكار خصوصي سازي

عرب و اسرائيل و فلسطين مبارزه بر عليه /سازي،يهود
اشغال و راسيسم،خشونت و تجاوز به زنان در 

 سال گسترش 2005زناشوئي،جوانان و كار،سال 
مبارزه با فقر جهاني،امپرياليسم نوين اروپائي،زيان 

 به هاي قوانين اروپا بر زندگي ما،نئوليبراليسم و حمله
  .................جوانان،جنگ كوكا كوالو 

در كنار اين سمينار ها و صدها سمينار ديگر نمايشگاه 
  .هاي عكس و نقاشي هم بر قرار بود

بعلت عدم صدور ويزا از جانب دولت : ضعف ها
انگليس بسياري از فعالين فوروم كه در فوروم پارسال 
ن درفرانسه شركت نموده بودند نتوانستند در اي

كنفرانس بزرگ شركت نمايند ، سازماندهي نامرتب 
بطور مثال به لحاظ وجود سالن هاي اصلي در يك 
فضا صداي بلند گو ها در ميكروفون هاي شخصي 

گذاشتن سخنراني هاي مهم برخا . خلل وارد مينمود
همزمان، عدم اطالع همه از محل هاي فروش ورودي 

ها در به فوروم، به علت كوچك بودن محل ورودي 
باران و سرما ساعتهاي طوالني صف انتظار، گراني 
مواد غذائي در سالن، تقسم جاي خواب براي شركت 
كنندگان كم بنيه در مسافتي بسيار دور و پرت و 

در فضائي بسته با كيسه خواب روي ( محلي بسيار سرد
، عدم سازماندهي درست از جانب )اسفالت بسيار سرد

  .....بودندوكساني كه مامور سالن  ها 
بليط مجاني براي رفت و آمد سه روزه، :نقاط قوت

تبليغ در تمامي لندن و گذاشتن مامور در خروجي 

متروها براي راهنمائي شركت كنندگان، برنامه هنري 
گسترده، تجمع سمينارها در دومكان مشخص، وجود 
سمينار هاي اساسي و بحث هاي پخته امسال بر عكس 

و شركت كنندگان با پاريس تمامي سخنرانان 
آمادگي قبلي و داشتن بديل و نظرات چه بايد كرد 
گرد هم آمده و پختگي جنبش و كار تئوري و عملي 

از سوي ديگر . بر روي تم ها بخوبي مشاهده ميشد
شركت كنندگان در كنفرانس مي دانستند چه را مي 

برنامه هاي عملي . خواهند و چه را نمي خواهند
شركت . سازماندهي گرديدبسياري طرح ريزي و 

كنندگان از موضع بسيار باال بر عليه مناسبات كنوني 
جهان متحدا هم پيمان به بحث و گفتگو پرداخته و 

در اين كنفرانس .بديل هاي خويش را ارائه دادند
بخوبي ظهور و عرض اندام جنبش چپ و كمونيست 
قوي در سطح اروپا ديده ميشد مهمتر از همه اينكه 

جواني كه در سمينار ها شركت مي نمودند اكثر نسل 
با پختگي كاملي نظرات خويش را ارائه داده و برنامه 

اين . ريزي براي آكسيون هاي بيشمار مي نمودند
كنفرانس بديلي اساسي و مهم در مقابل امپرياليسم و 
سرمايه داري و سياست هاي نئوليبرالي بود در واقع 

پاريس و اين جنبش دوران نوجواني اش را در 
شركت كنندگان در . پختگي اش را در لندن نشان داد

كنفرانس بزرگ متحدا هم پيمان شدند كه تا 
اشغالگران را از عراق و خاورميانه بيرون نكنند آرام 

در لندن مسئله جنوب جهان و نقش .نخواهند گرفت
اتحاديه اروپا در بدبختي جنوب جهان يكي از تم 

نيادگرايي در تمامي هاي اصلي بود و مبارزه با ب
سخنرانان با وجود اينكه . سمينارها مرتبا تكرار ميشد

در خط مقدم در مقابل امپرياليسم موضع داشتند ولي 
همزمان مرزبندي خويش را با بنيادگرايان اعالم مي 

مسلماناني كه در فوروم در سمينار ها سخنران . نمودند
 بودند برعكس پاريس جدائي دين از دولت برايشان

زنان . مهم و با بنيادگرائي خط كشي مي نمودند
شركت كننده بيشتر از پاريس در سخنراني ها شركت 
داشته و متحدا در تمامي سمينار ها بخصوص سمينار 
هاي زنان ميارزه با فاشيسم نئوليبراليسم و مردساالري 

براي . و بنيادگرائي را وابسته به يكديگر مي دانستند
 هاي جدي سازماندهي ماه هاي آينده آكسيون

 اكتبر جلسه جنبش هاي 17البته روز يكشنبه . گشت
اجتماعي فراخوان خويش را بيرون خواهد داد و همه 
از تصميمات پاياني به موقع مطلع خواهند گشت 
تظاهرات امروز يكشنبه از ظهر شروع خواهد 

چهارمين فوروم اجتماعي اروپا در يونان خواهد .شد
ن در جنواي ايتاليا برگزار بود و اولين تدارك آ

 فوروم جهاني در 2005در ماه ژانويه . خواهد شد
پورتوآلگرو زادگاه فوروم ها برگزار خواهد شد و 
مسلما در آنجا اين پختگي فوروم لندن كامل تر 

  .خواهد گرديد
در روند جمع آوري امضا از سوي ما در فوروم : نقد

د پس بسياري از شخصيت ها از ما سئوال مي نمودن
چرا نيروهاي ايراني هيچ سخنراني و يا حضوري در 

چون (اين جنبش ندارند در واقع هم به جز ما دونفر 
ساير رفقاي گروه تدارك موفق به گرفتن ويزا 

كه آنهم تنها ميتوانستيم در سمينارهاي بزرگ ) نشدند
براي تهيه گزارش شركت كنيم و آنجائي كه ميشد 

ان ايراني در سخنراني سخنراني كنيم كسي ديگر بعنو
هاي سمينار هاي آلكساندرپالس تا جائي كه ما شاهد 

 غرفه 100بوديم حضور نداشت در ميان متجاوز از 
حزب دو نفر از اعضاي . تنها مجاهدين غرفه داشت

كه گويا سميناري داشتند كه ما كمونيست كارگري 
متاسفانه در برنامه اي كه در دست داشتيم پيدا 

ال جائي ديگر از آلكساندر پالس نكرديم احتما
برگزارشده اما تنها ميدانيم آنهم از گزارش رفقاي 
ايتاليائي و آلماني كه آنها به ميز مجاهد حمله كرده و 
فرياد زده اند كه اين ها ماموران رژيم و تروريست 
مي باشند كه البته اين حركت هم در نهايت از آنجا 

نار فلسطين به كه به سياست فوروم كه اسرائيل در ك
بحث مي پردازد و از منطق بحث و نه دعوا حركت 
مي كند به ضرر ما تمام شد و شاهدين مي گفتند كه 
ديگر وقت اين عملكردهاي تحريك آميز گذشته 
است و هركسي موضعي دارد بايد پشت بلندگو برود 
و منطقي داليلش را بر رد و يا قبول هر مسئله اي 

ه شب قبل هم در بخصوص اينك. اعالم نمايد
روز يكشنبه . كنفرانس عراق درگيري شده بود

چندايراني از لندن براي ديدن فوروم آمده بودند كه 
با آنها تماس گرفتيم كه آنها هم در مقابل سمينار ها 

تقريبااز تمامي . منفعالنه برخورد مي نمودند
كشورهاي منطقه و كشورهاي آفريقائي هم شركت 

ود داشت كه فعاالنه اوضاع كننده و هم سخنران وج
را در دست داشتند و بحث هاي كنفرانس را مرتبا به 

اال نيروهاي . منطقه مي كشاندند و موفق هم بودند
در واقع براي ما تعجب آور بود كه حداقل . ايراني

نيروهاي چپ لندن كه ما هم ميشناسيم بايد در اين 
ان سازمان زن. سمينار ها و سخنراني ها سهيم مي شدند

ايراني هم كه سخنراني گذاشته بود ما تالش نموديم 
. از محل سمينار آنان مطلع شويم ولي موفق نشديم 

اين مسئله كه چرا سازمانهاي چپ ايراني از اين 
جنبش وسيع جهاني فاصله مي گيرند و چرا حضور 

بحثي است كه در نوشته اي ديگر به آن ..... ندارند و
روند سه روزه جزوه اي ما در طول . خواهيم پرداخت

را كه به زبان هاي فرانسوي و انگليسي از خواست ها 
و روند ايجاد فوروم اجتماعي ايران گروه تدارك 
تهيه نموده بوديم پخش نموده و هر جا شد پشت 
بلندگو رفته و از ايران و نقش اتحاديه اروپا در رابطه 
. با ايران و اوضاع جنبش اجتماعي ايران سخن گفتيم

ارش سمينارهائي را كه تهيه نموده ايم به نوبت گز
براي اطالع از بحث ها در سايت ها درج خواهيم 

آنچه كه براي خود من آموزنده بود اين است . نمود
كه جنبش اجتماعي ايران احتياج به پشتيباني اين 
جنبش وسيع جهاني دارد و كوتاهي اپوزيسيون چپ 

نبش تنها به و مترقي ايران در شركت وسيع در اين ج
در آخر بايد اشاره . ضرر جنبش اجتماعي ايران است
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كنم كه از جانب تلويزيوني در اسپانيا با ما در باره 
مصاحبه اي انجام پذيرفت .... فوروم و مسئله ايران و 

ما در اين . كه در آن كشور پخش خواهد گرديد
مصاحبه به مسئله ايران و رابطه اش با جهان و نقش 

و دانشجويان و كارگران در جنبش جنبش زنان 
اجتماعي ايران و لزوم همبستگي آن جنبش با جنبش 
جهاني و رشد جنبش ضد جهاني سازي در ميان 

گزارش كنفرانس . روشنفكران ايران صحبت نموديم
جنبش هاي اجتماعي و ساير سمينار ها بعدا داده 

 .خواهد شد
 

گزارش سمينار كارگران 
اتحاديه هاي كارگري 

ا در سومين فوروم اروپ
  اجتماعي اروپا، لندن

   
 نفر از فعاالن بديل 700سمينار با شركت بيش از 

 در چادر كنار 4جهاني سازي نئوليبرالي، راس ساعت 
گردانندگان . ميدان الكساندر كار خود را آغاز نمود

جلسه از كشورهاي انگليس، فرانسه، اسپانيا ، ايتاليا، 
د گوئي نظر عمومي آلمان هركدام بعد از خوش آم

خويش را در باره چگونگي گسترش مبارزات 
كارگران و اتحاديه هاي كارگري در جنبش بديل 

 خود را براي يسپس افراد. جهاني سازي بيان نمودند
   :سخنراني معرفي نمودند

  
 اول كه يكي از فعاالن اتحاديه كارگري سخنران

 هزار 150 دولت تصميم دارد ":انگلستان بود گفت
ل كار را حذف نمايد از اين رو ما بزودي يك مح

اعتصاب بزرگ در پيش خواهيم داشت و در اين 
راستا به ياري و همبستگي ساير اتحاديه هاي كارگري 

 اخراج هاي ازاروپا نيازمنديم كه بدين وسيله بتوانيم 
ما در حال سازماندهي اين . گسترده جلوگيري نمائيم

 لحاظ هم در صدديم مبارزه گسترده مي باشيم به اين
كه شبكه اي براي ارتباط اتحاديه هاي مقاوم 
كشورهاي اروپا بوجود آورده تا از اين طريق انتقال 
تجربه نموده و مرتبا اخبار مبارزات كارگران را به 

  ." ها برسانيمشوراطالع ديگر ك
  

  ": دومسخنران
 من ماتياس كارگر فلز كار "از آلمان ابراز نمود كه 

. م و عضو اتحاديه فلزكاران آلمان مي باشمآلمان هست
من اعتقاد  دارم كه در قانون اساسي اروپا بايد منافع 

از اين رو ما بايد بر عليه . كارگران محفوظ باشد
تمامي عملكردهائي كه اين منافع را خدشه دار مي 

به اين خاطر در ابتدا بايد از خود . ائيمنمايند مبارزه نم
بايد كرد بعد از پيدا نمودن سئوال نمائيم كه چه 

انتقال . آلترناتيو مناسب آنوقت دست به عمل بزنيم
تجربه تنها نمي تواند راه ساز باشد بلكه در كنار اين 
مسئله تنها عمل است كه ميتواند بعنوان بديلي در 
مقابل حمله هاي سرمايه داران به حقوق كارگران 

رگران بطور مثال در اروپا به كا. عرض اندام نمايد
كارخانه ماشين سازي اپل گفته شده كه بزودي همه 

اگر كارگران دايملر در اشتوتگارت اعالم . بايد بروند
اعتصاب كردند ما هم بايد از آنان پشتيباني كرده و 
اگر الزم باشد تمامي صنعت ماشين در اروپا را فلج 

من فكر مي كنم كارگران چپ درون اتحاديه . زيمسا
ند و بر عليه راسيسم و بر عليه ها بايد متحد شو

خصوصي سازي و به نفع منافع كارگران مبارزه 
  ."نمايند

  
  ": سومسخنران

من عضو تونسي اتحاد چپ ها مي باشم و اعتقاد  
دارم كه جنگ فكري كه در جهان وجود دارد و 
همچنين جنگ عراق و تالش قدرتها براي جنگ در 

يه داران اين ايران تنها وسيله ايست كه توسط آن سرما
ما چپ هاي درون . كشور ها را خصوصي سازند

اتحاديه هاي كارگري بايد متحدا بر عليه اين 
 سازي مبارزه نمائيم و در مقابل جنگ خصوصي

زرگري رهبران اتحاديه ها با دولت ها و فشاري كه به 
چپ هاي درون اتحاديه وارد ميسازند مقابله نمائيم تا 

ا كه مي خواهند از راه هاي بتوانيم بر امپرياليسم ه
ما بايد اينجا . نظامي بر دنيا حكومت كنند پيروز شويم

 فوريه يك اكسيون در 19 رتصميم بگيريم كه د
سراسر اروپا سازماندهي نموده تا بر عليه سياست هاي 
جنگ طلبي سرمايه داران قد علم نموده و از منافع 

ي مي بايد بخاطر دستمزدها. كارگران دفاع نمائيم
به خيابانها ريخته و درون ... كم، شرايط بد كار و 

. اتحاديه ها چون سدي محكم و استوار متحد شويم 
همچنين از وظايف مهم ما فشار به سياست هاي 
فرصت طلبانه رهبران اتحاديه هاي كارگري اروپا 
است تا بدينوسيله آنان را مجبور سازيم در مقابل اين 

ي را كنند كه ما فشار ها كاري كنند و آن كار
  ."ميخواهيم و نه دولت ها

  
  ": چهارمسخنران

. من عضو اتحاديه كارگري باسك مي باشم 
خوشبختانه ما اين مسئله را در اتحاديه خودمان لمس 
كرديم كه چقدر خوب است وقتي كه كارگران در 

ما بايد مبارزات اتحاديه اي . سطح اروپا متحد ميشوند
بيعتا در اين راه احتياج به را در اروپا گسترش دهيم ط

يك شبكه ايميلي داريم تا مرتبا با هم در ارتباط باشيم 
و با هم روي مسائل و آلترناتيو ها و آكسيون ها بحث 

اينكه چگونه بايد در . و گفتگو و تبادل نظر نمائيم
مقابل سياست هاي نئوليبرال ها مقاومت و مبارزه 

و . نده ماستاين يكي از مهمترين وظايف آي. نمائيم
بايد عجله كنيم كه وقت كم است و روز بروز 

اين را بايد بدانيم كه .  براي ما تنگ تر ميشوديزندگ

از سوي رهبران اتحاديه ها هيچ كمكي بما نخواهد 
ولي تنها عامل پيروزي ما اتحاد ماست تنها با . شد

اتحاد ميتوانيم در مقابل سياست هاي ضد كارگري 
به اين جهت مرتبا بايد . ت نمائيمسرمايه داران مقاوم

 اتفاق مي افتد با ديگراز وقايعي كه در كشورهاي 
بايد تمامي نوشته هاي رد و بدل شده در . خبر باشيم 

ليست ايميل ترجمه گردند تا بتوانيم به موقع از اخبار 
كشور هاي ديگر و اتحاديه هاي ديگر با خبر شويم تا 

  ."سريع تصميم گيري نمائيم
  

   ": پنجمانسخنر
 از اتحاديه كارگري فلورانس هستم و اعتقاد دارم من

. كه ما بايد اتحاديه هاي مشخصي را پشتيباني نمائيم 
منظورم اتحاديه هائي است كه هيچكس از آنان 

بايد اين را بدانيم كه به وجود . پشتيباني نمي كند
آوردن يك اتحاديه بزرگ اروپائي به اين ساده گي 

 سرمايه داري مبارزه مي هخودم بر عليمن . ها نيست 
 16كنم و مبارزه ام را در يك كارخانه فلز كاري كه 

ما در آنجا يك . هزار كارگر داردشروع كرده ام 
اعتصاب غذا براي پشتيباني از حقوق كارگران 

كارگران ترسيده بودند كه نكند . سازماندهي نموديم 
ارگران همه اخراج شوند ولي بعد تصميم گرفتند با ك

جوان يك مارش گرسنگي براه اندازند و در كوچه و 
خيابان براه افتند و با مردم صحبت كنند و پشتيباني 

اما با وجود اينكه دومين . آنان را جلب نمايند
 روز طول كشيد اما هيچ چيزي 17اعتصاب غذاي ما 

به اين خاطر ما اينجا آمديم كه مشكلمان . تغيير ننمود
 متحدا تصميم شما كنيم و با را با هم ديگر حل
ما رفتيم اسلو كه در آنجا به ما . بگيريم كه چه كنيم

من . كمك شود ولي آنها گفتند كه به ما ربطي ندارد
با نمايندگان ايتاليا و اسپانيا در پارلمان تماس گرفتم  
اما تنها كسي كه به ما كمك نمود كمونيست هاي 

روپا به حرف چكي بودند كه باعث شدند در پارلمان ا
ما گوش كنند و حاال اين آخرين شانس ماست آمده 
ايم با شما حرف بزنيم كه به حرف ما گوش بدهيد و 
اگر از اينجا هم با دست خالي برويم نمي دانيم ديگر 

  ."چه كنيم
  

  ": ششمسخنران
من آنتون از اتحاديه كارگري سوئد هستم و كارگر  

 دوست تنها مي خواهم كوتاه به. پست مي باشم
انگليسي مان بگويم كه اتحاديه كارگري سوئد 
اعضاي زيادي دارد و براي حقوق اعضايش هم 

امروز به ما اطالع داده شد كه رهبران . مبارزه مي كند
 كاري عيت اكتبربراي بهتر شدن وض25اتحاديه ما در 

. و حقوقي كارگران اعالم يك اعتصاب نموده اند 
 فكر ميكنم نه تنها در من. اين براي ما خيلي مهم است

اروپا بلكه در سطح بين المللي بايد شبكه اي بين 
اتحاديه هاي كارگري به وجود آوريم تا از يكديگر 
بياموزيم و تجربه كسب نمائيم و متحد شويم تا بهتر 

  21  بقيه در صفحه  ."مبارزه مان را به پيش بريم
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 چهارمين كنگره بين المللي ماركس
 

 
 
 

 29در روزهاي » كنگره بين المللي ماركس « چهارمين 
در حومه » نانتر«  ، در دانشگاه 2004 اكتبر 2سپتامبر تا 

پاريس ، برگزارگرديد و با استقبال فراوان عالقه مندان 
اكتوئل « دراين كنگره كه به وسيله نشريه . روبروشد
و با ) ـ نانتر 10به دانشگاه پاريس وابسته ( » ماركس 

همكاري چندين موسسه تحقيقاتي ، كانون مطالعات 
ماركسيستي ، فصلنامه و نشريه ديگر برگزار گرديده بود ، 

 نفر از پژوهشگران ، استادان و شخصيتهاي 300حدود 
.  كشور ، شركت داشتند20علمي و سياسي ، از بيش از 

استاد وپژوهشگر ( بيده سميرامين ، اتين باليبار ، ژاك 
، سوزان جرج ، ديويد ) فلسفه سياسي و رئيس كنگره 

هاروي ، اريك هابزبام ، ژرژ البيكا ، مايكل لووي ، توني 
نگري ، آندره توزل و آلن تورن ، از جمله شركت 

نخستين كنگره . كنندگان دراين گردهمايي بزرگ بودند
ن محل  ، درهمي1995بين المللي ماركس نيز ، درسال 

  .تشكيل شده بود
جنگ امپرياليستي ، « موضوع اصلي كنگره چهارم ، 

درفراخوان اين .  اعالم شده بود»جنگ اجتماعي 
  :كنگره آمده بود

دراين آغاز قرن ، درحالي كه تصور مي شد كه پايان « 
رويارويي بلوكهاي متضاد وضعيت صلح آميزي را بوجود 

ليسم و خشونت آورده است ، قدرت نمايي جنگي امپريا
كه به » جنوب « عامدانه سرمايه داري دركشورهايي از 

صورت طعمه اي درآمده اند ، فضاي جهان را شديدا 
  .منقلب ساخته است

درحالي كه يك قدرت امپرياليستي رهبري هژمونيك 
شمال « خود را راسا اعالم مي دارد ، مجموعه قدرتهاي 

سازي و تحت لواي يك نظام جهاني مبتني بر كاال» 
سودجويي گرد مي آيند و به عنوان همين نظام ، درصدد 

نفي و حذف دستاوردهاي كارگران و زنان ، تضمين هاي 
مربوط به حقوق شهروندان ، و همه اشكال همبستگي 
اجتماعي كه طي مدت دو قرن انقالبات و مبارزات توده 

  .اي ايجاد شده اند ، برمي آيند
له است ، آينده آن آنچه اكنون مطرح و موضوع مجاد

جنبش تاريخي بزرگ براي رهايي انسان است كه با 
انقالب فرانسه ، جنبشهاي كارگري و مبارزات خلقهاي 

  .تحت استعمار ، آغاز و تداوم يافته است
براي شناسايي و درك آن چيزي كه درحال رخ دادن 
است ، و براي طراحي يك آينده ، به كارگيري همه 

  ..... اكنون ضرورت مي يابدنيروهاي فكري و ذهني
درارتباط با مضمون باال و يا عالوه بر آن ، اين كنگره 

اين . موضوعات و مسائل بسيار متنوعي را دربر مي گرفت
« موضوعات ، از يك سو ، برحسب بخشها و شاخه هاي 

مانند فلسفه ، اقتصاد ، حقوق ، تاريخ ، جامعه » علمي 
» موضوعي «  صورت ، و از سوي ديگر ، به... شناسي و

نظير سوسياليسم ، مناسبات اجتماعي و مسئله جنسيت ، 
تقسيم بندي شده بود كه ، درهر مورد ، ... محيط زيست و

يا جلسات بحث ، همراه با ارائه مقاالت و » آتليه « چند 
. نتايج پژوهشها و پرسش و پاسخ ، برگزار مي شد
و درمجموع ، نزديك به صد آتليه پيرامون مسائل 
. موضوعات مذكور ، طي اين گردهمايي ، تشكيل گرديد

عالوه بر اينها ، و به منظور ارائه يك جمع بندي از برخي 
مباحث مربوط به مضمون اصلي كنگره ، چهار جلسه 

جنگ امپرياليستي ، جنگ « عمومي نيز زير عناوين 
خشونت « ، » امپرياليسم / امپراتوري « ، » اجتماعي 

خشونت از باال ، قدرت « و » اجتماعي سرمايه ، تخريب 
  .، سازماندهي شده بود» از پايين 

، از جمله ، » مطالعات ماركسيستي « در بخش مربوط به 
» سرمايه « شش آتليه به بحث و بررسي پيرامون كتاب 

هدف از برگزاري اين جلسات بحث ، . اختصاص يافته بود
ره گيري از و به» سرمايه « دستيابي به دركي امروزين از 

آن در عرصه هاي تجزيه و تحليل اوضاع و مبارزات 
دراين جلسات كه جامعه . سياسي جاري ، مطرح شده بود

شناسان و مورخان نيز دركنار اقتصاددانان و فيلسوفان ، از 
گرايشهاي گوناگون هگلي ، مكتب فرانكفورتي ، گرامشي 

اي ، حضور داشتند ، برداشتها و تفسيره... ، آلتوسري و
به ويژه درباره ارائه درك و » سرمايه « مختلف از 

شناخت بهتري از دگرگوني هاي جاري درسطح جهاني ، 
« و يا ، متقابال ، مبارزه براي » نئوليبراليسم « درعصر 

  .، مورد بحث و جدل قرار گرفت» جهاني ديگر 
كه با هماهنگي توني آندره آني » سوسياليسم « دربخش 

ران و استاداني از فرانسه ، چين ، و با شركت پژوهشگ
 آتليه و يك جلسه 9، در قالب ... كوبا ، آمريكا ، برزيل و

عمومي برگزار شد ، هم مباحث نظري و هم برخي 
چنان كه در معرفي مباحث . تجارب عيني مطرح گرديد

» سوسياليسم « اين بخش عنوان شد ، هنگامي كه 
ن به ميان مي مطرح مي شود غالبا سخن از ويرانه هاي آ

آيد ، در صورتي كه درواقع مي توان دست كم ، چهار 
عرصه مختلف را متمايز كرد كه به تجارب و بحثهاي 

  :متفاوت و تازه اي درآن باره دامن زده است
ـ تجارب متنوع و ، درعين حال ، همگراي تلفيق 1

سوسياليسم با بازار ، كه درآنها اشكال مالكيت عمومي يا 
 80 هستند ، كه در فاصله ميان آغاز دهه اجتماعي مسلط

 ميالدي ، در چين ، ويتنام و كوبا به كار 90و اوايل دهه 
گرفته شده ، و بهبود وضعيت اقتصادي و يا توسعه سريع 

  .اقتصاد اين كشورها را موجب شده اند
« ـ در عرصه تئوريك ، بررسيها و تحقيقات پيرامون 2

گذشته ، رشد و  سال 30، طي » مدلهاي سوسياليسم 
  .رونق قابل مالحظه اي يافته است كه بازهم ادامه دارد

ـ در واكنش به گسترش و قدرت نمايي سرمايه داران 3
در سالهاي اخير ، » مالكيت اجتماعي « نئوليبرال ، مقوله 

از جمله در فرانسه ، موضوعيت و اهميت تازه اي يافته و 
 مشخصي ، بررسي هاي مربوط بدان ، به پيشنهادهاي

هم درمورد بازسازي بخش عمومي ، دگرگوني در ساختار 
دولت ، و همچنين كنترل بازارها و جهاني شدن جاري ، 

  .منجر شده است
در زمينه مصرف ، ( ـ اقتصاد مبتني بر همبستگي 4

درمورد مبادله عادالنه و يا تامين مالي متكي بر همياري 
تهايي محدود نيز كه در دوره اخير از پيشرف) و همبستگي 

ولي موثر برخوردار گرديده و ، نهايتا ، برقراري نوعي 
سوسياليسم خودگردان و اجتماعي كردن بازارها را دنبال 

  .مي كند
 سپتامبر كه به بررسي رابطه و 30در جلسه عمومي روز 
» امپرياليسم « و » امپراتوري « تعارض ميان مقوالت 

نشگاه از آمريكا اختصاص داشت ، ديويد هاروي ، استاد دا
، توني نگري ، فيلسوف و مبارز سياسي پرسابقه ايتاليايي 
، و آندره توزل و ژاك بيده ، از فرانسه، ديدگاههاي خود 

« هاروي كه كتابي نيز با عنوان . را مطرح كردند
به رشته تحرير درآورده است ، مروري » امپرياليسم نوين 

شته در اجمالي برمجموعه تحوالت عمده سه دهه گذ
سرمايه داري جهاني ، از مقررات زدايي گرفته تا رشد و 
رونق بيسابقه بازارهاي پولي و مالي ، و رابطه ميان مراكز 
اصلي سرمايه داري با جوامع پيراموني ، ارائه و نتيجه 
گيري كرد كه مضمون مشترك و اساسي تحوالت عمده 
اين دوره ، تالش طبقات حاكم براي بازيابي و اعاده 
مالكيت و قدرت شان ، كه دراثر جنبشها و مبارزات قبلي 
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خدشه دار و )  ميالدي 70 تا دهه 30يعني از دهه ( 
  .تضعيف شده بود ، در سطح ملي و بين المللي بوده است

امپرياليسم « توني نگري ، برعكس ، برآن بود كه مقوله 
اكنون ديگر معني ومفهوم خود را از دست داده و ، » 

، قادر به توضيح تحوالت اخير در عرصه جهاني بنابراين 
از نظر وي  امپرياليسم مربوط به رشد و گسترش . نيست

بوده كه » دولت ـ ملت « جهاني سرمايه داري مبتني بر 
نگري ، به جاي . خود اين نهاد نيز اكنون رو به زوال است

عنوان كرده كه را » امپراتوري « امپرياليسم ، مقوله 
عبارتست از نوعي حاكميت جهاني كه با ادغام بخشي از 
نهادهاي ملي و فراملي ، و فراتر از مرزهاي جغرافيايي ، 

براين اساس ، . مقاصد فرمانروايي خود را دنبال مي كند
» طبقه « و » توده « ، » ملت « به اعتقاد وي ، مقوالت 

« جاري عليه نيز اكنون ديگر كهنه شده است و مبارزه 
و يا افراد ، گروهها و » انبوه كثير « ، توسط » امپراتوري 

محافل بسيار متكثر و متنوعي كه به شكل شبكه اي 
جهت اطالع از معرفي . ( پيوند مي يابند ، انجام مي گيرد

و نقد نظرات توني نگري كه ، به همراه ميكائيل هارت ، 
را هم كتاب  و اخي2000را در سال » امپراتوري « كتاب 

را منتشر ساخته است ، مي توان به ترجمه » جمع كثير « 
» اتحادكار « ، مندرج در » مانتلي ريويو « مقاله اي از 

  ). ، مراجعه كرد1381 ، شهريور 100شماره 
ژاك بيده ، در سخنراني خود در اين جلسه ، ضمن نقد 
م ديدگاه توني نگري و با تاكيد براين كه نه تنها امپرياليس

 به شديدترين حالت خود ،به پايان نرسيده بلكه ، امروزه 
خوانده » امپراتوري « رسيده است ، گفت آنچه كه اكنون 

مي شود ، درواقع ، برخورد امپرياليسم موجود با يك نهاد 
يا نظام اجتماعي كلي است كه هنوز كامال شكل نگرفته 

به نظر بيده ، . است» دولت ـ جهان « است و آن هم 
مان طور كه سرمايه داري براي رشد و گسترش خود ، ه

در سطح ملي ، به اقتدار دولتي مركزي نيازمند بود ، 
سرمايه داري جهاني شده امروز نيز ، براي كاركرد خويش 

دولت ـ جهان « ، محتاج يك نهاد طبقاتي جهاني يا يك 
است ، لكن اين نهاد هنوز در مرحله جنيني و درحال » 

طبق اين ديدگاه تشبثات اخير . شكل گيري است
عليه » امپراتوري « امپرياليسم آمريكا و يا جنگي كه اين 

آغاز كرده است نيز مي تواند نمودي از » جهان « 
» دولت ـ جهان « تالشهاي آمريكا براي فائق آمدن بر 

درحال شدن ، و يا تقالئي براي جايگزيني آن ، باشد كه 
 جهاني و همچنين توازن طبعا ، باتوجه به مسير تحوالت

  .قواي درون امپرياليستي ، نمي تواند موفق شود
شايان ذكر است كه بخشي از مقاالت و سخنراني هاي 
ارائه شده دراين كنگره ، در سايت زيرقابل دسترسي است 
و مجموعه آنها نيز ، همانند مطالب كنگره هاي پيشين ، 

  .در چند مجلد منتشر خواهد شد
http://netx.u-

paris10.fr/actuelmarx/index  
 
 

  ...شكنجه گاه كميته مشترك 
  9بقيه از صفحه 

مرتبا . بازجو از او حداقل ده تک نويسی می خواست
در .هم او را تهديد به شروع دوباره شکنجه می کرد

آهنگی ، . پاسخ تنها زمزمه ای به گوش می رسيد
ساعت ها . تشخيصش نمی دادم. سرودی ، نمی دانم

جا در اتاق دو نفری مانده بوديم و تاجبخش بود آن
هم پشت ميزش با يک مشت کاغذ ور می رفت و 
گهگاه روزنامه ای را که روی ميز بود برمی داشت و 
نگاهی به آن می کرد و دور مطالبی از آن را خط می 

  .غروب بود. کشيد
می نويسی يا نه ؟ : رو به او کرد و با پرخاش پرسيد 

اگر فکر می کنی : ين جمالت داددختر جوابش را با ا
که از من اطالعاتی می توانی گير بياوری کور خوانده 

من می توانم نه تنها درمورد ده نفر بلکه صدنفر . ای
هم تک نويسی کنم اما يک جمله از آن چه که قبال 

اگر هم باور . به شما ها گفته ام بيشتر نخواهم گفت
  .....نمی کنی بازهم مرا شکنجه کن

  .ا دوباره به اتاق حسينی فرستاداو ر
دور فلکه کنار در . ديگر در بازجويي ها نديدمش

نمی دانم . يکی از اتاق های بازجويي نشانده بودندش
  که بود؟ و چه شد ؟

از اولين مراکزی »  کميته مشترک ضد خرابکاری « 
بود که در بحبوبه روزهای اول انقالب به تسخير 

زی که باز در مرک. حکومت گران جديد درآمد
خدمت جنايتکاران به قدرت رسيده محل شکنجه 

چه تاريخ تلخی پشت . دگرانديشان گرديد 
اولين دستگيری های بعد ! ديوارهای آن نهفته است

ليست افراد ،با .از انقالب را به آنجا منتقل می کردند
سابقه فعاليت هايشان و سمپاتی به سازمان های 

ما در بايگانی رژيم مختلف همراه با عکس آنها تما
. اسالمی قرار گرفت تا به نوبت به آنها مراجعه شود

دفتر اطالعات و تحقيقات نخست وزيری که در واقع 
کار ساواک را انجام می داد تحت نظارت حزب 
جمهوری اسالمی مسئول تکميل و اصالح ليست 

پيگرد و شکار افراد . فعالين سياسی را بعهده داشت
مين ليست ها بود که انجام در ابتدا بر اساس ه

  ...گرفت و
. امروز اين شکنجه گاه به موزه تبديل شده است

ياد . مردم مطمئنا به تماشايش خواهند رفت
عزيزانشان را در جابه جای آن جستجو خواهند کرد 

  .و يادشان را گرامی خواهند داشت
 سال ٢٥شکنجه گاه هايي که رژيم اسالمی در دوره 

ت نيز در فردای پيروزی  به حکومتش برپاکرده اس
دست توانای مردم به مثابه نمادی از جنايات 
جمهوری اسالمی به نمايش عموم گذاشته خواهند 

  !به اميد آن روز. شد

  گزارش فوروم اروپا
  18 بقيه از صفحه

  
  ": هفتمسخنران

 السوناهنگنز هستم و اعتقاد دارم كه ما بايد به من
. ميشود اشاره كنيمبرخي از چيزهائي كه اينجا گفته 

ما امروز در اين كنفرانس بايد چاره انديشي كنيم كه 
من تنها ميدانم كه اولين . از اينجا كه رفتيم چه كنيم

وظيفه ما سازماندهي يك اعتصاب در سطح 
 خويش را به نئوليبرال رتتا بدينوسيله قد. اروپاست

ها نشان دهيم و بر عليه خصوصي شدن ها مبارزه 
دانم كه بسياري از اتحاديه ها به نحو من مي. كنيم

دمكراتيك كنترل نمي شوند و هميشه تضاد هائي 
اين بسيار مهم است كه اين . درون آنها وجود دارد

اعتصابات توسط كساني رهبري شود كه مدافع منافع 
 باشند بايد حتما شبكه اي را در اروپا گرانواقعي كار

كه مي به وجود آوريم و در مقابل تمامي كساني 
خواهند در اين كشور ها كارگران را بزانو درآورده و 

پس بيائيد متحد شويم و . نابودشان كنند مبارزه نمائيم
  ."متحدا سازماندهي كنيم

  
  ": هشتمسخنران

 يك سوسياليست قديمي هستم و اعتقاد دارم من
. سوسياليسم تنها چيزي است كه مدافع كارگران است

ران در سطح اروپا ما بايد قبول كنيم كه كارگ
من از كميته اي مي آيم كه . مشكالت فراواني دارند

در آفريقا در آسيا در . در تمامي جهان شبكه اي دارد 
 بزرگ را تا باتو آنها اعتصا.. آمريكاي التين و

كنون سازماندهي نموده اند در يونان و ايتاليا توسط ما 
چه كسي . اعتصابات بزرگي سازماندهي شده است

 اين اعتصابات و اعتراضات را مي گيرد جلوي
متاسفانه بايد بگويم رهبران بزرگ اتحاديه هاي 
. بزرگ كارگري كه با دولت ها همكاري مي نمايند

 بايد درون اتحاديه ها وسياليستما بعنوان طرفداران س
با هم متحد شويم و در اروپا و در كل جهان بر عليه 

 كالن را رهبران اتحاديه هاي بزرگ كه پول هاي
من . ميگيرند و ساخت و پاخت مي كنند مبارزه كنيم

 هستم و اعتقاد دارم كه بايددر ايتاليا و بقيه يانگليس
 هم متحد اكشور هاي ديگري كه اتحاديه دارند همه ب

شويم و بر عليه كساني كه كارگران را كنترل مي 
ما بايد مبارزه گسترده اي را در . كنند مبارزه كنيم

  ."ماندهي نمائيماروپا ساز
  
 خاتمه شركت كنندگان تصميم گرفتند كه شبكه در

اي را ايجاد كنند تا بتوانند مرتبا با يكديگر در تماس 
بوده و قرار شد چندين آكسيون بزرگ از سوي 
كارگران اتحاديه هاي كشور هاي اروپائي بر عليه 
. خصوصي سازي و اخراج هاي جمعي تدارك شود

 هاي رن اتحاديه هاي كشوكميته اي از نمايندگا
  .مختلف در اين راستا تشكيل گرديد
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 طراز اول ونروحاني
يهودی در پشتيبانی از 
ارتش اشغالگر فتوای 
  جديد صادر کردند

عقل  سالم و غريزه طبيعی ، همچنين  
شريعت يهود ونيز قوانين بين المللی همگی 
پشتيبان دولت ما هستند که ازسوی حيوانات 

  موذی مورد تهاجم قرار گرفته است

همزمان با شروع  عمليات کشتار جمعی تازه 
رائيل عليه فلسطنيها به بهانه مقابله با اس

» قسام«موشکهای دستساز موسوم به 
گروهی از اسرائيلی های چپگرای طرفدار 
صلح ، صدور يک فتوای دينی در 
مشروعيت دادن به کشتار عمومی فلسطينی 

متن اين فتوای شرعی . ها را محکوم کردند
 حاخام از بزرگ ترين ١۴که به امضای 
سرائيل رسيده است را به مراجع روحانی ا

 ۵امين بتاريخ از روزنامه اينترنتی نقل 
  شيبانی.ح:          مترجم٢٠٠۴سپتامبر 

 

ماامضا کنندگان زير از حکومت و ارتش « 
دفاع اسراييل ميخواهيم که طبق حکم شرعی  

عليه هرکس که ميخواهد ترا بکشد اقدام «
اف در رعايت عدل و انص» او را بکش. کن

روند تحکيم اسرائيل طی نسلهای بی در بی 
برای ما و دنيا يک اصل مهم و ضروری را 

خلق . در خدمت به انسانيت ثابت کرده است
اسرائيل از زمان  بيامبرمان موسی چنين  

جلعادی  شاعول  داويد وهمه  ..  کرد يفتاح 
بزرگان  و حکمای اسرائيل در گذر زمان  

موفقيت  عليه مهاجم برای  . چنين کرده اند
هيچ نيازی نيست که به او امکان بدهيم که 
تهاجمش را آغاز کند بلکه از بايه بايد  راه را 

  .بر او بست

هيچ جنگی را در جهان نميشناسيم که  
توانسته باشد ميان  شهروندان عادی با ارتش 

نه . ونيروهای نظامی تمايز جدی بر قرار کند
نگ اياالت در جنگهای جهانی  و نه در ج

نه در جنگ روسيه با چچنها . متحده با عراق
مسئله ... و نه در جنگ اسرائيل با دشمنانش 

اين است که ملتی با ملت ديگر در حال جنگ 
  .و ملتی بر ملتی ديگر پيروز ميشود..است

 اما سئوالی که بيش روی ما قرار ميگيرد 
اين است که آيا بايدعليه دشمنی که در جريان 

 او، شهروندانش ممکن است کشته جنگ عليه
شوند و در ميان اين شهروندان هم 
جنگجويانش حضور دارند، وارد جنگ شويم 
يا از اقدام جنگی عليه آن دشمن به خاطر 
وجود شهروندان عادی در ميان آن خودداری 
کنيم و زندگی هموطنانمان را به مخاطره 

پاسخ به اين سوال بسيار ساده است . بياندازيم
سط حاخام عقيبا روشن شده که می گويد و تو

  » زندگی ما در اولويت قرار دارد« 
برای « :اين همان حاخامی است که می گويد

يارانت هرانچه را بر خويش می پسندی، 
بر . اين يک دستورتوراتی است . »آرزو کن

مبنای احکام تورات حتی ميان دو دوست نيز 
چه رسد به ميان ما و . اولويت وجود دارد

  .کسی که کمر به قتل ما بسته  و عليه ماباشد
 ما رااز کسانی که طرز فکرشان از درجه 
طبيعی تنزل پيدا کرده وبرايشان جان دشمنان 
ما بر جان فرزندان ما برتری دارد  باکی 
نيست و هيچ ارزشی برای ادعاها و 

عقل  سالم و . اندرزهای آنان قايل نيستيم 
 يهود ونيز غريزه طبيعی ، همچنين  شريعت

قوانين بين المللی همگی پشتيبان دولت ما 
هستند که ازسوی حيوانات موذی مورد تهاجم 
قرار گرفته است ، حيواناتی که سر کودکان 
ما را زير پای خود له ميکنند و کمر به قتل و 
نابودی مرد و زن و پير و جوان ما بسته 
است که تنها گناهشان عبارت است از 

  . بودنشهروندی اسرائيل
اين موضع اساسی ما هيچ تعارضی، نه با  
آرمان صلح دارد ونه با اين  سنت بزرگ 
وعادت پسنديده ملت يهود که نبايد به زندگی 
کسانی که با ما در حالت جنگ نيستند آسيب 

ملت اسرائيل از لحظه شکل گيری .وارد کرد
 عدل و انصاف و خود متعهد بوده  که جانب

اين احنياط و ميانه روی . راستی پيش گيرد 
ما دست ارتش و ... جزئی از طبيعت او است

مقامات مسئول آن را بخاطر انجام وظيفه در 
راه غلبه اسرائيل بر دشمنانش وجانفشانی در 

ما اهميت بسيا .  دفاع از کشور می فشاريم 
ری برای  پشتيبانی از آنها و تقويت  باروی  

  » ..... ملی اسرائيل قائليم 
  :امضا کنندگان

يد و داني ايزك،  بنياهو برونر،  دي
،  ن،  صفنيا دروري،  حاييم دروآمچيتودودآ

رائيم هكهين،  ابراهام فيسرمن،  الياآيم 
لبنون،  زئيف ليئور،  اليعازر ميلماد،  

شلمى روزنفلد،  امنون شوجرمان،  يوفال 
  .شارلو،  يهوشع شفيرا

  

  ن كامل قطعنامه پارلمان اروپامت
  بقيه از صفحه آخر

 تا قانون مطبوعات و     شود ي از مجلس ايران خواسته م     -  
 ي حقوق مـدن   يالملل   بين ي جرائم مرتبط را مطابق با بيانيه     

 و تـصحيح كنـد و عبـارات جـرائم و            ي بـازنگر  يو سياس 
 عقيـده، بـه     ي جويانه   را از مباحث بيان صلح     يحبس جناي 

 . مطبوعات، برچيندطور خاص در
 حـق   ي  ويـژه  يهـا    كه بنا بر گـزارش     گردد ي اعالم م  -7

طـور     قضات و وكال، و همـين      ي بيان و عقيده، آزاد    يآزاد
شكنجه كه توسط كميسيون حقـوق بـشر سـازمان ملـل            

 در دادگـاه مـأمور      ي قـانون  ي انـد، رويـه     متحد تنظيم شده  
 ي بـا معيارهـا  ي متهم به قتـل زهـرا كـاظم    ي ايران يامنيت

 عادالنه و منصفانه    ي  يك محكمه  يا بر ي جهان ي پذيرفته
 ناديده انگاشته   يا ي نداشته، چراكه شواهد كليد    يخوان  هم
 .اند شده

 يهـا    تا به گزارش   شود ي قضاييه درخواست م   ي  از قوه  -8
 ي آزادي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در بـاره    

كنجه چنين ش   بيان و عقيده، استقالل قضات و وكال و هم        
 و منـصفانه را     ي محـاكم علنـ    يبذل توجه كـرده و برپـاي      

 .تضمين كند
ــا-9 ــي نهاده ــسؤول ايران ــه ي م ــاد بياني ــد مف ــه ج  ي  ب

 ي نامـه   چنين قطـع     و هم  ي و مدن  ي حقوق سياس  يالملل  بين
 حقوق كودكان كه اعـالم      ي سازمان ملل متحد را در باره     

اد ساالن نبايد مشمول حال افر       بزرگ يها   مجازات دارد يم
 .زير هجده سال در هنگام ارتكاب جرم گردد، پاس دارند

 از بازداشـت    ي قـضاي  ي تا نهادها  گردد ي درخواست م  -10
طلبـان دسـت      نگاران و اصـالح      روزنامه ي  خانواده ياعضا

 .بردارند
 ي سياسـ يهـا  يگـ   تـا نماينـده  گـردد  ي درخواست مـ  -11

 اتحاديه و خود آن در ايران در موارد ياد شده هـر             ياعضا
 به عمـل آورده، بـه طـور خـاص در       يگير يتر پ   ه سريع چ

 .ينگاران زندان  سريع روزنامهي آزادي زمينه
 منظـر   ي  در بـاره   يا  نامـه    تا قطع  گردد ي درخواست م  -12

 اروپا به امر تهديد حقوق بشر در ايـران جهـت            ي اتحاديه
 ملـل متحـد تهيـه و        ي مجمع عمـوم   يارائه به اجالس آت   

 .تنظيم گردد
ــدو-13 ــروه يار امي ــه ايجــاد گ ــسبت ب ــود را ن ــا  خ  يه
 يهـا  المجالس ايران و پارلمان اروپا كه منجر به بحث    بين

 در ايـران و     ي مـدن  ي  جامعـه  ي سازنده و كارگشا در بـازه     
 دارد، يساير مسائل مد نظر گردد، اعالم م

 تا بر روند توسعه در ايران دقـت         گردد ي درخواست م  -14
 حقوق بشر   ي روا در باره   شده و نسبت به اعمال نا      يا  ويژه

 ي  مـرتبط ايـران و اتحاديـه       يوگوها  طبق چارچوب گفت  
 . اعمال شوديا ياروپا حساسيت جد

نامـه را      تا اين قطع   شود ي از رئيس اتحاديه خواسته م     -15
 ي  اتحاديـه، نماينـده    يها و مجالس اعضا     به اطالع دولت  

، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد،       CFSP يعال
 و رياسـت    ي اسـالم  ين دولـت، مجلـس شـورا      چني  و هم 
  . ايران برساندي  قضاييهي قوه

  برگرفته از سايت خبري گويا
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 ادوارد سعيد گرد مرگبه مناسبت سال
 اهگنويسنده و استاد دانش, متفكر

  

 
 

 ذهن زيباي ادوارد سعيد
 

  :ترجمه از
The Beautiful Mind of Edward Said  

 :نوشته
George Naggiar  

 The Electronic Intifada, 25:منبع
September 2003 

  مهرنوش کيان: برگردان 
 
ه به حوزان را دعوت مي كنم كه گمن هم"

يوسته پ ها گتعاريف و فرهن, ارزش ها
  . "الش ترك نكنندچن را بدون آو 
ذر از موانع گثار ادوارد سعيد همواره داستان آي و گزند
ي و مرزها كه اغلب بدون هيج دليل منطقي انسان گفرهن

, او در اورشليم. بود, ر دور مي سازندگها را از يكدي
 "ن را آكه او ر طرفدار و شهري پايتخت سه مذهب پ

مثل اعضاي يك خانواده ,  ها و مذاهبگجايي كه فرهن

يدا مي پي گدرهم تنيده و سرنوشت شان به هم بست
  0آبه دنيا ,  توصيف كرد"كند

سفر سعيد ابتدا او را از فلسطين , ايانپغاز و آدر ميان اين 
همه جا . به مصر و امريكا و بعد به سراسر دنيا كشاند

. عين حال هيج كجا را خانه خود نيافتخانه او بود و در 
سعيد تبعيد خود را بي خانماني دايمي و يا مثل عنوان 

اما سعيد در .  توصيف مي كند"غريبه"كتاب خاطراتش 
هيج زماني به اندازه دوران تبعيد نماينده و سمبل مردمش 

ي او سمبل دربدري مردم فلسطين بوده و او در گزند. نبود
. رددگخود هماره به اين موضوع باز مي ثار به ياد ماندني آ
, "سمانآخرين آس از پ", " مسئله فلسطين"ون چثاري آ
  ".نآ صلح و نارضايي هاي " و " سياست دربدري"

نان را به مردم آي گسعيد مردم فلسطين و داستان زند
در . امريكا و دنيا به عنوان قربانيان صهيونيزم معرفي كرد

شتي آ, ين طرفداران صلح شورترپرعين حال او يكي از 
ميز ميان يهوديان آميان دو ملت و همزيستي مسالمت 

  .اسرائيلي و فلسطيني ها بر اساس عدالت و تساوي بود
اه عقب نشيني نكرد حتي زماني كه چ گاو از اين ايده هي

در دوران موافقت نامه . تعداد زيادي با او هم صدا نبودند
ترين و جدي ترين ذير پي ناپاو يكي از خست, صلح اسلو
ن بوده و معتقد بود كه اين موافقت نامه در واقع آمنتقدان 

نان است و آ فلسطيني ها با مهر رهبران " تسليم"سند 
شتي ميان آيش بيني مي كرد كه اين توافق فرا رسيدن پ

او . اسرائيلي ها و فلسطينيان را دورتر و بعيد تر مي سازد
ز قدرت و ايجاد يري عرفات اگهمواره خواهان كناره 

حركتي مردمي و بين المللي براي احقاق حقوق فلسطيني 
ايدار پبه اعتقاد  وي  اين تنها راه تضمين صلحي . ها بود
وشي بر چشم چصداقت وي و خودداريش از . است

سياسي و انساني در , واقعيت هاي موجود اقتصادي
فلسطين حتي در ميان بسياري از مردم فلسطين به غلط 

 تفسير "راگ غير واقع " و " مخالفت با صلح"ان به عنو
  .رديدگ

غاز موج آيش بيني روند صلح اسلو و پاما با شكست قابل 
جديد خشونت كه مشكالت بسياري براي فلسطيني ها و 

شتي را باز هم به تاخير آاسرائيلي ها ايجاد نمود و روند 
حركت جديدي در ميان فلسطيني ها و در سطح , انداخت

رديد كه دقيقا در خط همان سياستي بود كه گاز غآدنيا 
در فلسطين . فته بودگن سخن آسعيد سال ها در مورد 

ن بود به نام آحركت ملي جديدي كه او مهره اصلي 
ي جديدي را به جاي ژرفت كه استراتگالمبادره شكل 

ي در مذاكرات بر گسياست هاي  شكست خورده هميش
اين حركت . هاديش رو مي نپاساس قدرت نابرابر را 

مردمي واقعا معتقد به دموكراسي بوده و نيازهاي واقعي 

مردم فلسطين را مد نظر قرار داده و به زبان صلح واقعي  
  .ويدگشتي سخن مي آو 

مبارزه مردم فلسطين به , در تمامي دنيا منجمله در امريكا
زادي خواهي و آ كلمه اي   برابر با "قول سعيد 

شتيباني از مبارزه مردم پاهي و در همر.  است "يشرفتپ
فلسطين بسياري سرمايه خود را از شركت هاي طرفدار 

محصوالت اسرائيلي را تحريم نموده , اسرائيل خارج كرده
و براي نشان دادن همراهي خود از اقصي نقاط دنيا به 

  .مدندآفلسطين 
,  امريكايي ضد تبعيض-در كنوانسيون نهايي كميته عرب

ردهمايي مدت طوالني براي او گان در گشركت كنند
دست زدند و بدين وسيله احترام خود را براي سخنراني او 

ن مقامات فلسطيني را به دليل آدر كنوانسيون كه در 
همان , وئيم زيباييگر نخواهيم بگا, يگعدم شناسايي بزر

برنامه كاري كه به ظاهر براي به ثمر رسيدنش تالش 
, ر خش تاريخچدر .  دادمي كنند مورد انتقاد شديدي قرار

شت پدر حضورش , ر اوگرا و دور نگدر زبان انسان 
و و در ميان صداي كف زدن هاي حضار كامال گبلند

اما . ر سمبل مردمش مي باشدگواضح بود كه سعيد بار دي
نوشته ها و عاليق سعيد و افكار او به عنوان نويسنده و 

ن آاه فقط محدود به مبارزه اي كه به گمدرس دانش
در واقع شهرت . نمي شد, ي شخصي و ملي داشتگوابست

او به ميزان زيادي به دليل كتاب هاي وي به خصوص 
ر در تفسير و توضيح تاريخ كشورهاي گاهي ديگارائه ديد

 "شرق شناسي"در كتاب مشهورش . مستعمره سابق بود
ائيان پاهي نقادانه به تصويري كه ابتدا توسط اروگن

 در دنيا " شرق"از , ليسي هاگنبخصوص فرانسويان و ا
ويد كه دانش گدر اين كتاب او مي . دارد, رديدگارائه 

 هاي گ از شرق تصويري نادقيق از مردم و فرهن"غرب"
رايي و در هم گنان بوده و اساسا اين كلي آمختلف 

 خود اشتباهي فاحش "شرق"ريختن ملت ها در ظرف 
 در واقع ويد كه ارائه اين تصوير از شرقگاو مي . است

ماده سازي اذهان براي تحميل و تحكيم استعمار آبراي  
  .و سياست هاي استعماري بوده است

 سعيد "رياليسمپ و امگ فرهن"در كتاب بعدي خود به نام 
مثل , تحليل خود را به كل مناطق تحت استعمار سابق

ئيب و استراليا و همه مناطقي كه اكار, افريقا, هندوستان
از طريق استعمار مستقيم و يا غير ه چنها آغرب در 

, ذاري كرده استگمستقيم و يا تلفيقي از اين دو سرمايه 
او در تحليل خود زمينه هاي قوي . بسط مي دهد

شكار ساخته و از مقاومت آرياليسم و غرب را پي امگفرهن
  .مردم در برابر حكومت استعمار دفاع مي نمايد
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اني هاي متعدد خود همواره اين باور را ثار و سخنرآاو در 
 اعمال خشونت گليرغم وجود فرهنعتبليغ مي كند كه 

نان در كلونياليسم و آ و انسان ندانستن "رانگدي"بر عليه 
ر است از تقسيم جهان نه بر پتاريخ بشري , رياليسمپام

مذهبي و ملي بلكه بر , اديژن, يايي فاساس مرزهاي جغرا
همان طور كه خود او توضيح . درتاساس تصور غلط از ق

نوك تيز حمله او دقيقا بر عليه همين تصور و , مي دهد
ن  آاز  ساختار قدرتي است كه  برخي روشنفكران مداوما

ن او آبه جاي . نشانه رفته است, ورندآتمجيد به عمل مي 
ن به قول ادورنو آتالش مي كرد دنيايي بسازد كه در 

بدون برتري حاكم , اوتتف) سمبل روشنفكري براي او(
سعيد معتقد بود كه نقش روشنفكر عبارت است از . است

 به گجامعه شناسي و فرهن, بررسي انتقادي از تاريخ
وردن شرايط الزم براي به ثمر رسيدن آمنظور فراهم 

  .نين جهانيچ
ثار متفاوت خود آدر . او خود يكي از اين روشنفكران بود
ر متفاوت و بي ارتباط سعيد با جمع كردن تجربه به ظاه

بشري در يك جا نشان داد كه هيج برخوردي ميان دو 
در دفاع از . ير نخواهد بودگملت بدون تاثير بر طرفين در
عقايد سعيد در اقصي , وئيمگاين نظر او همين بس كه ب

نقاط دنيا در تعميق نظرات روشنفكران نقش مهمي را ايفا 
  . كرده است

اهي ايستاده ايم كه بشريت را گرتپاما امروزه ما در لبه 
از ) بخصوص مردم امريكا و اعراب و مسلمانان را(

مذهبي و اقليتي , اديژر جدا ساخته و خطوط نگيكدي
خطوطي كه اساس شان نه در . نان كشيده استآميان 

دريايي , درياي ميان ما. تاريخ و نه در عقل و درايت است
زدل و طبيعي نيست بلكه حاصل كار سياستمداران ب

وسايل ارتباط جمعي كه هيج تصوري از تفكر نقادانه 
نين چتالش بر اين است كه با ايجاد . مي باشد, ندارند

ذيرش خشونت بشر بر پماده آتصويري از دنيا مردم را 
ن را نمي آعليه بشر كه هيج قدرت بشري يا ورا انساني 

  .سازند, ذيردپ
ستا نه اي يروان نظر بشر دوپاين بر ماست كه به عنوان 

در از ميان بردن اين , ن بودآذران گايه پكه سعيد يكي از 
ن آمرزهاي مصنوعي كوشيده و براي ايجاد دنيايي كه در 

ه بيشتر چ براي هر گتعاريف و فرهن, الش ارزش هاچ
. تالش ورزيم, بارور ساختن تمدن بشري به كار مي رود

 و و بدين ترتيب با از ميان بردن اين مرزهاي سمبوليك
نين غير بشري ما را پارتايد كه آپدر فلسطين ديوار واقعي 

زادي و آمي توانيم حقوق بشر و , ر جدا مي سازدگاز يكدي
ترين بناي گسترده و بزرگبرابري را در تمامي جهان 

ي و زحمات ادوارد سعيد كه ذهن گيادبود را به ياد زند
  .نين رويايي را ممكن ساخت بسازيمچزيبايش وجود 
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شگاه ساله ، دانشجوي سال آخر پزشكي دان23 ـ آرژانتين ـ ريودوژانيرو ، آغازسفر ارنستوي 1952سال 

ريودوژانيرو و يكي از نزديكترين دوستانش آلبرتو گرانادو ، فارغ التحصيل رشته بيوشيمي ، صحنه هاي 
ارنستوي جوان از خانواده اي كه دوستشان دارد ، پدر ، مادر ، . اوليه فيلم را به خود اختصاص داده است

ش نزديكترين دوست و هم با مادرش كه تا آخرين لحظات عمر. خواهران و برادرانش وداع مي كند
مي » آلبرتو « در آخرين لحظات او را به » ارنستو « مادر نگران از بيماري آسم . سخنش باقي مي ماند

ارنستو « سپارد و پدر اسلحه كمريش را براي اتفاقاتي كه ممكن است دراين سفر براي آنها پيش بيايد به 
سفري كه نيمي از .  ماه به طول انجامد8ت  اين دو به سفري دل مي دهند كه قرار اس. مي دهد» 

  .آمريكاي جنوبي را درنقشه همراهشان مشخص نموده است
به دور از خانواده و در سفري در . جداشدن از ريودوژانيرو اولين تجربه اي از اين دست براي آنهاست
  . عرض آمريكاي التين ، تجارب بسياري را براي آنها به دنبال مي آورد

جاده هاي خاكي و . مام سفرمستند خود ، بيننده را با آنها به شهرهاي بزرگ و كوچك مي برددوربين درت
زمين هاي حاصل خيز را طي مي كند و ما را دركوه هاي بلند و پر از برف شيلي ، دشت هاي پرباد پرو و 

غرق مي شوي و . رودخانه هاي كلمبيا در افقي بي انتها و چشم گير با زيبايي هاي اين قاره آشنا مي كند
  .از زيبايي ها بهره مي بري

سفري كه لذت ، مخاطره ، سختي ، . دل مي كنند و سفر را ادامه مي دهند. درميان راه عاشق مي شوند 
دو همسفر با شخصيت هاي متفاوت اما از هم چه زيبا . بي غذايي و بي پولي را با آنها تقسيم نموده است

  .مي آموزند
اما . رسيكلت قراضه شان در ميانه راه ، آلبرتو لحظه اي به ادامه سفر شك مي كندبا از دست دادن موتو

. با ديدن تصميم ارنستو او نيز تسليم شده و با كشيدن كوله بارهايشان سفر را با پاي پياده دنبال مي كنند
. ي آميزندبا از دست دادن يار سفرشان تجربه اي نو برايشان آغاز مي شود و بيشتر با مردم محلي درم

همدوش سرخپوستان ، مردم محلي و كارگران فصلي با زندگي آنها آشنا شده و امكان ارتباط گيري با 
ماچوپيچو ، تمدن اينكاها ، . واقعيت هاي ملموس جامعه ، ارنستو را به تعمق بيشتري وامي دارد

ي و زن و شوهري فرمانروايي مطلق كليسا ، فقر سرخپوستان ، آشنايي با فعالين شوراهاي دهقان
كمونيست كه تحت پي گرد قرار دارند ، فرهنگ بومي ، اثرات باقي مانده از استعمار پرتقالي ها و 

به نگاه بعدي او كه يكپارچگي فرهنگ و خواست هاي مردم تمامي قاره بود شكل ... اسپانيايي ها و
  .معيني مي دهد

ازكردن داليل آن نمي كند و تنها از كنار آنها كارگردان اگرچه دراين سفر ما را درگير فقر جامعه و ب
همچون مسافري مي گذرد اما مصاحبه هاي في البداهه دو بازيگر فيلم با مردم بومي خود زيباتر از هر 

  .تجزيه و تحليلي ، بازگوكننده مسائل و مشكالت آنان است
» چه « ر چگونه زيستن را در درآخر با رسيدن به پرو و كاركردن در تيمارستان جذاميان ، تحول بزرگي د

. ست» ارنستو چه گوارا « دل بسته شدن با مردم ، تولد انقالبي بزرگ آمريكاي التين ، . بوجود مي آورد
آموزگاري كه بعد از گذشت ده ها سال از جاودانه شدنش هنوز در دل عاشقان عدالت ، بهروزي و آزادي 

 .توده ها جاي ويژه اي دارد



 

متن كامل قطعنامه پارلمان اروپا پيرامون وضع حقوق 
  بشر در ايران

 
 ايران و يوگوها   بيان و عقيده، توجه به گفت      ي حق آزاد  ي  ويژه در باره   يها   پيشين، توجه به گزارش    يها  نامه   به قطع  توجه

 رفـع  يفيـت تـالش بـرا    توجـه بـه كي     ،ي و سياسـ   ي حقوق مدن  ي  در باره  ي حقوق بشر، توجه به سنت جهان      ي اروپا در باره  
 كه ميان ايران و     يچنين توجه به مناسبات مستند ديگر        و هم  ي جنسيت يتبعيض عليه بانوان و تنظيم قوانين متضمن برابر       

 وضعيت حقوق بشر در     ي  در باره  يا  نامه   قطع يگ   اروپا را واداشته تا به تازه      ي  برقرار بوده، اتحاديه   ي و اروپاي  ي جهان ي جامعه
 .ندايران تصويب ك

 
 از دولـتي و كوشـش بخـش     ي و حقوق مدن   ي سياس يها ي رعايت آزاد  ي كه شرايط ايران به رغم تالش برا       يدر حال . الف
  از زمان انتخابات مجلس در زمستان پارسال مساعد نيست،،ي جهانيها  گسترش اين ارزشيبرا

    

ـ   بـين  ي  شناخته شـده  ل به رسميت آشكارا خالف اصويهاي  تعزير و مجازاتي  در بارهيهاي  كه گزارش  يدر حال . ب  يالملل
  سال،  نظير اعدام مجرمان غيربزرگشوند، يارائه م

  گرفته،ي مطبوعات فزوني گذشته تهديد و تحديد آزاديها  در ماهشود ي كه مشاهده ميدر حال. ج
 كـه بـه خـاطر بيـان         ي سازمان ملل متحد مشخص است تعداد ناشران و افـراد          ي  كه با استناد به گزارش ويژه      يدر حال . د

  رو به كثرت است،ياند به نحو قابل توجه  باورشان بازداشت و محكوم شناخته شدهي جويانه صلح
 و مستقيما در كار مطبوعات جهـت مهـار          ي به شكل روزافزون   العموم ي مدع ي  و نماينده  ي امنيت مل  ي كه شورا  يدر حال . هـ

 اند، ي از احتمال بازداشت ناگزير به خبررسانينگاران با نگران ها و اخبار خلل وارد كرده و روزنامه  گزارشيمحتوا
 هشت تـن از ايـشان بـه         _ تشديد شده    يگان اينترنت   نگاران و نويسنده     روزنامه ي روند دست گير   يگ   كه به تازه   يدر حال . و

روعـي، شـهرام     حنيـف مز   ،ي درايتـ  ي مهـد  خـواه،  ي رضـا وطنـ    ،ي جواد غالم تميم   ،ي اميد معماريان، مسعود قريش    يها  نام
  هنوز در بند هستند،يزاده و روزبه ميرابراهيم رفيع

 اعـالم نـشده، محـل       يگان بـه روشـن      شده   اتهامات بازداشت  ،يالملل   خالف قوانين ايران و بين     رسد، ي كه خبر م   يدر حال . ز
 اند،  خانواده محرومي نامعلوم است و از حق داشتن وكيل و امكان ديدار اعضاشان يدار نگه
 يهـا    بـه وبـالگ    ي را مـسدود كـرده و دسترسـ        ي اينترنتـ  يهـا   گاهي پا ي به طور روزافزون   ي نظارت ي كه نهادها  ي حال در. ح

 آزاد از اينترنـت توسـط ايـن    ي  كه ايجاد محدوديت در اسـتفاده  ي و در حال   سازند ي را دشوار م   ي و اجتماع  ي سياس ،يفرهنگ
 زنند، ي نشده بر هم مي را به اطالعات مميزي عمومي دسترسيها مراجع تنها امكان

 رضـا   ،ي حسين قاضيان، عباس عبد    ،ي اشكور ي حسن يوسف  ،ي نظير اكبر گنج   ينگاران   كه تداوم حبس روزنامه    يدر حال . ط
 بيان خود سـخن     ي هدايت كه با اتكا به حق آزاد       يعل   و انصاف  ي هدا رضازاده صابر، ايرج جمشيد     ،ي رحمان ي تق ،يجان يعل

 اند، هنوز در ياد است، گفته
تر از يك ماه پس از آن به خاطر            سال قبل دستگير شد و كم      ،ي كاناداي – ي عكاس آزاد ايران   ،ي كه زهرا كاظم   يدر حال . ي

  از ضرب و شتم مأموران درگذشته است،ي ناشي مغزي ضربه
 حقوق بشر   يها  خروج شده و نتوانسته در نشست     ال  نگار و فعال حقوق بشر، ممنوع        روزنامه ،ي كه عمادالدين باق   يدر حال . ك

  باز مانده،يعدالت يهايش عليه ب در اروپا، كانادا و اياالت متحده شركت كند و از دريافت جايزه به خاطر تالش
 ليگابو، قانون مطبوعـات و كيفيـت جـرائم          ي ويژه سازمان ملل متحد، آمبل     ي  گزارش فرستاده  ي كه بنا به ادعا    يدر حال . ل

 ندارد،) ICCPR (ي و سياسي حقوق مدنيالملل  بيني  با بيانيهيا يخوان  در ايران همياتمطبوع
 موجـود از  يهـا   و گـزارش شـود  ي شانزده ساله، در چند ماه اخير در مالء عام به دار آويخته م،ي كه عاطفه رجب   يدر حال . م

 ،كنند يمحكوميت بيست و پنج نوجوان به مرگ تنها در يك سال اخير حكايت م
ـ   ضربه شالق محكوم شده150اش به   سيزده ساله، به سنگسار و برادر پانزده ساله،ي كه ژيال ايزد يدر حال . ن  آن ياند و ب

 اند، شان مختومه گردد، به صورت نامشروط رها شده كه پرونده
 گردد، ي و ساير احكام مجازات اعدام كودكان محكوم مي به شدت اعدام عاطفه رجب-1
 هر گونه حكم ي تا به فوريت دست از اعالم حكم سنگسار بكشند و مانع اجرا      شود ي خواسته م  ي ايران يضاي از محاكم ق   -2

 . گردنديا ي و به پايان رسيدن چنين روند غيرانساني اصالح نظام قضايي اميدواري اعدام كودكان گردند و مايه
 . ارائه كنديار نهادن مجازات سنگسار علن تا شواهد ميل خود را به كنشود ي ايران خواسته مي از نظام قضاي-3
 تـا  شـود  ي مـسؤول خواسـته مـ   ينگـاران محكـوم شـده و از نهادهـا      اخيـر روزنامـه  ي  فزاينـده يهـا    به جد بازداشـت    -4

 . عقيده رها گردندي آزادي  و مقولهي مطبوعاتيها گان مرتبط با فعاليت شده بازداشت
 از شـهروندان  ي ديگـر يچـون بـسيار   نگار و فعال حقوق بـشر، هـم   وزنامه ر،يالدين باق  ممنوعيت خروج از كشور عماد  -5

  . برطرف گردنددرنگ ي بيها  چنين منعشود ي محكوم شده و درخواست م،يايران
 21در صفحه بقيه 
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