
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۸۳  دیارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱۲۴

  

  ست جمهوریياانتخابات  ر
  و  
  ست ماسيا

   
نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران 
در شرايطي فرا مي رسد كه فضاي سياسي 
جامعه تا حدود زيادي حتي نسبت به دوره 
هاي پيش از دوم خرداد سردتر  و روحيه مردم 

در ميان .  در قبال آن بي تفاوت ترشده است
بسته تر شدن فضا حاكمان بر عكس ،  با وجود 

و كنار گذاشتن بخش ديگري از نيروهاي 
خودي به بيرون از دايره قدرت ، التهاب ، 
تشتت ،كشمكش وجنب و جوش در درون هر 

پيرامونيان . دو جناح اصلي حكومت كم نيست 
نيز     كه  تا پيش از اين مي كوشيدند از ال به 
الي صفوف حكومتيان خودي نشان دهند ، 

  . براي اظهار وجود نمي يابند چندان مجالي
  

اما گردانندگان و دست اندركاران اين صحنه از 
هر دو سو با چالش هاي بسيار جدي دست به 

محافظه كاران كه با خيال آسوده  پس .  گريبانند
از تسخير شوراي شهر تهران و به چنگ آوردن 
مجلس هفتم در كمين مقام رياست جمهوري به 

 اطمينان از پيروزي خود از انتظار نشسته اند ، با
شوراي هماهنگي نيروهاي انقالب « طريق  
مي كوشند تا در هماهنگي با يكديگر » اسالمي 

مسير راه براي دستيابي به كرسي رياست 
اما در همان گام هاي . جمهوري را هموار تر كنند

اول آشكار شد كه يكدست شدن صفوف آنان 
 .چندان آسان نيست

  ۲بقيه در صفحه 

                
  :در جمهوري اسالمي» نظام جامع تأمين اجتماعي«

جانبه به زندگي  گسترش تهاجم و تعرض همه
  كارگران و زحمتكشان

   ۵صفحه  کميسيون کارگری سازمان                                                                         
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  احمد آزاد      را آسوده گذاريد، بكار خويش رسد» استاد«
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  !ايران در همسايگي اروپا 

  ۳صفحه 
  

  
 پيش بيني يروزي قابلپ

  محمودعباس
  حماد شيباني

  ۲۰صفحه    
 !تاريخ يك عجوزه است
   مصاحبه مجله اتريشى پروفيل با
  محمود درويش، شاعر فلسطينى

   فرزانه عظيميبرگردان 
  ۲۱ صفحه
  

  ٢٠٠٥قانون پناهندگي آلمان در سال 
 برگردان ناهيد جعفرپور

  ۲۳ صفحه
  

 

  معرفي و نقد كتاب
  !همة آدمهاي رفسنجاني

  18صفحه 
  



 ۱۲۴  1383 دياتحاد كار  
 

  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي ايران
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و  انتخابات  رياست جمهوري
  سياست ما

  بقيه از صفحه اول

          
      جدال و درگيري بيش از آن حدي است كه  مي 

يعني » شوراي هماهنگي «  گزينه 5پنداشتند از ميان 
علي اكبر واليتي ، علي الريجاني ، احمد توكلي ، 
محسن رضائي ومحمود احمدي نژاد ، بجز علي 

كدام بشكلي سازشان را در الريجاني بقيه هر 
كوك » شوراي هماهنگي « دستگاهي غير از دستگاه 

كار بدانجا كشيده است كه اين اختالفات . كرده اند
بشكل رسمي در مطبوعات و رسانه هاي كشور باز 

»  شوراي هماهنگي « تاب پيدا كرده وپيش از اينكه 
نام نامزد مشترك را اعالم كند ، حداقل محسن 

ي اكبر واليتي  فعاليت انتخاباتي خود را رضائي و عل
شروع و احمد توكلي اعالم نموده است كه پاي بند 

محمود . نخواهد بود » شوراي هماهنگي « مصوبات  
احمدي نژاد نيز از پيش با عدم شركت در جلسات 

پاسخ خويش را روشن كرده » شوراي هماهنگي «
كشمكش به اندازه اي است كه نتيجه و حاصل . است
 5تا كنون به ناهماهنگي بين » شوراي هماهنگي « كار 

  .گزينه دستچين شده خود انجاميده است
       از سوي ديگر اصالح طلبان كه در دوره هاي 
پيش با متشكل كردن  نيروهاي دوم خرداد موفق 
شدند تا حدي هماهنگ عمل كنند ودر جريان 
انتخابات مجلس ششم اكثريت نزديك به اتفاق ليست 

 درصد 70يشنهادي خود در تهران وحدود پ
نمايندگان معرفي شده در كل ايران را وارد مجلس 
نمايند ، نتوانستند روي يك نماينده مشترك به توافق 

دو تشكل اصلي اين جناح يعني مجاهدين . برسند
انقالب اسالمي و جبهه مشاركت ايران اسالمي ، 
ي دكترمصطفي معين وزيرمستعفي خاتمي را كانديدا

خود اعالم كردند و مجمع روحانيون مبارز كروبي را 
اين   صف بندي هنوز پيش از . نامزد خويش دانست 

با . ورود هاشمي رفسنجاني به صحنه انتخابات است 
آمدن او صف بندي ها دستخوش تغييرات زيادي 

همه شواهد نيز بر اين داللت دارد كه او . خواهد شد 
ن تيز كرده است براي كرسي رياست جمهوري دندا

تا هم ازاين خوان يغما، سفره خويش رنگين تر كند و 
هم از برخي محافظه كاران مجلس پنجم و اصالح 

با .  طلبان مجلس ششم انتقام گرفته، عقده گشائي كند
آمدن هاشمي رفسنجاني به صحنه برخي از اصالح 
طلبان كه از مدتها پيش به استقبال او شتافته بودند، در 

 پا خواهند زد واز طرف ديگر گروهي از ركاب او
همراهان ديرين او در صفوف محافظه كاران نيز ، 
گمشده خويش دوباره باز خواهند يافت وبا ا وهم 

بدين ترتيب پس از . كاسه و هم كيسه خواهند شد

شكست اصالح طلبان حكومتي و كنده شدن مردم از 
آنها ، هاشمي رفسنجاني كه در دورپيشين انتخابات 
مجلس با تقلب وبه كمك رهبر و شوراي نگهبان 
توانسته بود در پائين ليست سي نفره تهران مكاني 
براي خود دست و پا كند ، در اين دوربا روي بر 
تافتن مردم از صندوق هاي راي ، از موقعيت مناسب 
تري نسبت به ساير رقيبان خود در ميان شركت 

س بيشتري كنندگان در انتخابات بهره مند است و شان
  .براي انتخاب دارد 

             انتخابات دوره نهم رياست جمهوري در 
قياس با دوره هاي پيش بسيار بسته تر و فضا براي 
. تنفس حتي جناحهاي حكومتي تنگ تر شده است 

در جمهوري اسالمي انتخابات بجز يك سال نخست 
. آن ، به همه چيز شباهت داشته است جز انتخابات 

انتخابات ، از . خاب در اين رژيم بي معنا است  حق انت
يك راي گيري ساده براي نمايندگاني كه از 
فيلترشوراي نگهبان عبور كرده و تائيد اين ارگان  را 

آزادي سازمانها و . در كارنامه دارند ، فراتر نمي رود 
احزاب ، رسانه ها و مطبوعات وآزادي بيان و قلم ، 

ه يك انتخابات آزاد منتفي بعنوان پيش شرط هاي اولي
انتخابات در بهترين حالت رقابتي است بين . است 

كه اين هم در انتخابات سال . نيروهاي طرفدار نظام 
در آن دوره دامنه اختناق تا . گذشته منتفي گرديد

آنجا گسترده شد كه حتي نيروهائي كه براي حفظ 
اين سيستم راه حل هائي غير از راه حل خط حاكم 

 مي دادند نيز، از زير گيوتين شوراي نگهبان ارائه
ازآن پس فضا چنان . نتوانستند جان سالم بدربرند

به اين اند  تنگ شده است كه اصالح طلبان خوشنود
كه يكي ازنرم ترين كانديداهاي آنان بتواند بسالمت 

  . سد شوراي نگهبان گذر كند  از
        چنين بنظر مي رسد مردم  در اين           

. انتخابات مشاركتشان از دور هفتم مجلس كمتر باشد
بر اساس آمار رسمي خود رژيم ميزان شركت 
كنندگان درراي گيري براي نمايندگان مجلس هفتم 
با خذف آراء سفيد و باطله حدود چهل در صد بوده 

در اين انتخابات تا كنون بخشي از اصالح . است 
طلبان به موضع مخالف كشيده شده وبخش ديگري 

تمامي شواهد تا . از مردم  با رژيم فاصله گرفته اند
داغ . كنون از شركت محدود مردم خبر مي دهد

كردن تنور انتخابات كه اين روزها طرفداران 
حكومت در شيپور آن مي دمند با همين ارزيابي و 
براي جلو گيري از اين شكست و جلب مردم به 

اهميت دارد .  ركت در انتخابات صورت مي گيردش
كه احزاب ، سازمان ها ، جريانات سياسي و 
روشنفكران فرهيخته كشورمان در طرد اين مضحكه ،  
كه نام انتخابات بر آن نهاده اند بكوشند وبا اتخاذ 

سياستي هماهنگ ، نگذارند آبرو باختگي اين رژيم از  
  . ديده ها پنهان نگهداشته شود

             اگر از چند سال پس از دوم خرداد كه   
شكاف درون حكومت دهان گشود و مردم امكان 

يافتند  براي زدن نمايندگان رسمي واليت فقيه ، راي 
خود را به حساب جناح مقابل بريزند بگذريم ، 
سياست اپوزيسيون ترقي خواه از يكسال پس از به 
يم قدرت رسيدن جمهوري اسالمي همواره تحر

سياست تحريم  اعالم نظر و . انتخابات بوده است
اعالم مخالفت با رژيمي بوده است كه با سركوب و 

خود را در سرزميني به وسعت » عدل اسالمي « سرنيزه 
« اين سياست اعالم . كشورمان ايران گسترانده است 

به حكومتي است كه هزاران نفر از فرزندان دالور » نه 
شيده يا وادار به ترك ديار كرده كشورمان را به بند ك

يا بجوخه مرگ سپرده است و منابع و ثروت هاي 
سياست تحريم دست . مردم ايران را بر باد داده است 

رد به سينه حكومتي است كه در آن مشتي دزد و 
كالهبردار بر جان و مال و ناموس مردم حكمراني مي 

اين . كنند و بجز خود هيچ خدائي را بنده نيستند 
سياست ،  با وجود درستي آن در صورتي كه  در حد 

ما . اعالم نظر بماند چندان منشاء اثري نخواهد شد
( پيشنهاد مي كنيم  كه جريانات مختلف اپوزيسيون  

در مشورت با يكديگر در فرصتي ) داخل و خارج 
كه تا انتخابات باقي است، نظر خود را هماهنگ كنند 

روشن ، بكوشند رژيم و با اتخاذ يك  سياست موثرو 
را در سنگري ضعيف تراز آنچه هست قرار دهند تا  
پايه هاي بناي قدرتش سست تر و امكان تالشي آن 

ما فكر مي كنيم كه اگراپوزيسيون دراتخاذ . مهيا شود 
» نه « سياست بتواند اشكال نويني برگزيند كه هم  

نه « خود را به حكومت آشكار تر بيان دارد و هم اين  
 امكان طنين و انعكاس وسيعتري پيدا كند، شرايط »

براي حركات يكپارچه و شكل گيري يك جنبش 
انعكاس .  نيرومند عليه رژيم   منا سب ترخواهد شد

حركت يكپارچه مردم ، هم صفوف اپوزيسيون را 
متحد تر مي كند و هم امكان جلب پشتيباني جهاني را 

 را در افزون تر مي نمايد وهم اين مجموعه مردم
مبارزه براي استقرار دموكراسي اميدوارتر بميدان مي 

  .كشاند
      سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران براي اتخاذ  
سياست مشترك در قبال انتخابات ، همه سازمان ها 
واحزاب سياسي وجريانات چپ و ترقي خواه را 
دعوت مي كند كه براي گفتگو ، تبادل نظر و 

در . ود گرد هم آيندهماهنگ كردن سياست خ
صورتي كه اپوزيسيون ترقي خواه بتواند در اين 
انتخابات از اشكال كهنه ، كليشه اي و سنگ شده 

به » نه « گذشته گذر كند و سياست نويني با مضمون 
حكومت بيابد، در باال بردن انرژي وتوان كل جنبش 

ما بسهم خويش مي . نقش موثري ايفا خواهد نمود
ن راه گام برداريم و دستان پر توان كوشيم كه در اي

همه عزيزان و ياراني كه با قلم و قدم  راه پر سنگالخ 
استقرارآزادي درايران را هموار مي كنند ، صميمانه   

  . مي فشاريم
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  »اتحاديه اروپا«ترکيه در آستانة     
  و

  !ايران در همسايگي اروپا                                    
  

ة ياتحاد« ورود به يالباب برا پس از چهل سال دق
ه در ماه ين اتحادي، سرانجام اجالس سران ا»اروپا

ه، ي آغاز مذاكرات با تركيگذشته موافقت خود را برا
ة اروپا، اعالم يكشور به اتحادن يوستن ايدرجهت پ

نده شروع يآ) مهرماه(ن مذاكرات در اكتبر يا. كرد
ه اروپا، يه در اتحاديت تركي روند عضويشود ول يم

 موردنظر يارهايط و معين شرايبه منظور احراز و تأم
ه، احتماالً، ده سال طول يه از جانب تركياتحاد

ن گفتگوها هنوز يهرچند آغاز ا. ديخواهد كش
ست اما، ين كشور نيت اي عضوي براينيتضم

، ينيب شيرقابل پي غيدادهايصرفنظر از مسائل و رو
 يت كامل و قطعيش غالب در هر دو سو عضويگرا
  .ه اروپا را مد نظر دارديه در اتحاديترك

د از اروپا و باالخره الحاق به يتعلق به اروپا، تقل
 يها  از آرزوها و خواستيكي واحد، همواره ياروپا

بر . ه معاصر بوده استي از تركينيقشار محدود و معا
ت بزرگ ير، اكنون اكثري اخيها يه نظرسنجيپا

 گوناگون، يها زهيل و انگين كشور، بنا به داليمردم ا
 ياما بررس. ه اروپا هستنديوستن به اتحاديخواهان پ

ن ي اي و اجتماعي، اقتصادياسيرات و تبعات سيتأث
تاً ين رهگذر، نهاي در ان كه،يه، و ايت در تركيعضو
ا يو » برنده«ن جامعه يك از طبقات و اقشار ايكدام

 است كه پرداختن به يشوند، موضوع يم» بازنده«
  . گر استي ديازمند فرصتيآن ن

رامون ي كوتاه پينجا مورد نظر ماست، تأمليآنچه در ا
ه يه به اتحادي تركيوستن آتين مسئله است كه با پيا

ا ناخواسته، در يز،  خواسته ين ما نياروپا، سرزم
 يران آمادگيا ايآ. رديگ ي اروپا قرار ميگيهمسا

ا برنامه يد را دارد؟ برخورد يه جدين همسايرش ايپذ
ا يست؟ الزامات و يران چي واحد در مورد اياروپا
  . . . از چه قرار است؟ ين همجواريرات ايتأث

ه اروپا، چنان كه يران، اتحادينده ايه آيهمسا
 يابي م و قدرتي از گسترش، تحكيم، رونديندا يم

قرن گذشته، پشت سر نهاده  مي نينده را، طيفزا
 ساده و متعارف يآنچه در آغاز قراردادها. است

ان چند كشور ي مي اقتصاديهايمبادله كاال و همكار
 كشور و، در حال 6» بازار مشترك« بوده، به يياروپا

 ياسيو س ي، اجتماعي اقتصاديا هيحاضر، به اتحاد
 ياروپا. ده استيي كشور فرارو25متشكل از 

با جذب و . ، در واقع، چهره تازه كرده است»كهن«
كه غالب آنها محصول (د يوستن ده عضو جديپ

در ) اند  سابق بودهيو شورو» بلوك شرق «يفروپاش
ه به ين اتحاديت اي، جمعيالديماه مه سال گذشته م

 2007ال در س. ون نفر بالغ گشته استيلي م450
، بلغارستان ي شرقيگر از اروپاي، دو كشور ديالديم

دور از . ه اروپا خواهند شديز وارد اتحادي، نيو رومان
 يت قطعيش از عضوي پيست كه حتيانتظار ن

ن ي ايز به جرگة اعضايگر نيه، چند كشور ديترك
  .وندنديه بپياتحاد
ن قطب ي خود، دومي عضو فعل25ه اروپا، با ياتحاد

كا، را به ياالت متحده آمري جهان، بعد از اياقتصاد
ن ي و رقابت، در اييارويوجود آورده و از توان رو

ن خود برخوردار شده يريك ديب و شريعرصه، با رق
 ين نهاد، به واسطة چگونگي اياسياقتدار س. است
 ي قدرت اقتصادي و گسترش آن، پا به پايريگ شكل

ر ي اخافته و، همان طور كه تجربهيش نيآن افزا
 نشان داد، يكا به عراق به روشني آمريلشكركش

 در ي كافي و انسجام درونيآهنگ همچنان فاقد هم
مات واحد در عرصة يها و اتخاذ تصميريگ موضع

ه اروپا يك كالم، اتحاديدر .  استيالملل نياست بيس
 چنان كه خواست و -» االت متحده اروپايا«با 

ران آن بوده و ادگذاران و طرفداي از بنيمطلوب بخش
ن همه، با يبا ا.  داردي طوالنيا  هنوز فاصله–هست 

ه ين اتحادي اينده وزن و قدرت اقتصاديگسترش فزا
، و با تالش يرامونيشتر آن بر مناطق پيو سلطه ب

 در برابر ييم قطب اروپاي و تحكيزير ير در پيگ يپ
گر، مسلماً قدرت و نفوذ ي بالفعل و بالقوه ديها قطب

ج يز به تدري ني آن در عرصة جهانينظام و ياسيس
ن نهاد از ي از مدافعان ايبرخ. افزونتر خواهد گشت

برند،  ينام م» كي دمكراتيامپراتور«ان به عنوان 
 يها جاد و گسترش آن، برخالف نمونهيرا كه ايز

ه قصد و هدف يها، نه بر پا ي امپراتوريخيتار
  ملت واحد،–ك دولت ي يي و كشورگشايطلب توسعه

 ي، بلكه به صورتيق تهاجم نظاميو نه از طر
 يو از راه جلب نظر و توافق كشورها» داوطلبانه«

لكن همان طور كه . ه، انجام گرفته استيعضو اتحاد
سازد،  يه آشكار مين اتحادي ايريگ  روند شكليبررس

ك دولت واحد، قصد و ياگر نه قصد و خواست 
 يها ت بزرگ و دوليها هيخواست انحصارات و سرما

ز يا و بعداً نيتاليفرانسه، آلمان، ا (ي غربيعمدة اروپا
ن يل و توسعه اي تشكيموتور و محرك اصل) ايتانيبر

ن نهاد، كه اكنون به يجاد ايبه عالوه ا. اند نهاد بوده
 يل شده، طيكا تبدي آمري قدرتمند برايبيرق
ز بوده يكا نيت خود آمريان گذشته، مورد حمايسال

ن يو همچن» بلوك شرق«ابله با  مقياست كه برا
 دوباره آلمان در بطن يابي  از قدرتيري جلوگيبرا

ل و يتشك. دانست ي ميد و ضرورياروپا، آن را مف
 ي جهاني از روند عموميية اروپا، جزيگسترش اتحاد

ز، ي است كه، به نوبة خود نيدار هيشدن اقتصاد سرما
ر رگذاير تأثي اخيها ع آن در دههيت و تسريدر تقو

ها، تصرف بازارها و  هيندة سرمايتمركز فزا. بوده است
، و نه يشتر منابع و امكانات اقتصاديتصاحب هرچه ب

، ابزارها و عوامل عمده توسعه و يلزوماً فتوحات نظام
در هر . ن دوره بوده استيه اروپا در ايت اتحاديتقو

، »زيآم مسالمت «يها وهي ابزار و شيريحال، به كارگ
نوظهور را، به » يامپراتور«ن ي ايستياليمقاصد امپر

  .سازد ي نميچ وجه، منتفيه
ه اروپا، دامنة يه به اتحادي تركيوستن قطعيبا پ

انه امتداد ين نهاد تا قلب خاورميقلمرو و نفوذ ا
و » كيخاور نزد« مانند ينيعناو. ابدي يم
ها و  ييلة خود اروپاي كه اتفاقاً به وس-» انهيخاورم«

 دگرگون –اند  ف شدهيتعر» يا مداراروپ «يبر مبنا
» كيخاور نزد«عمالً به » انهيخاورم«شوند و  يم

 –ييايه كه، به لحاظ جغرافيترك. گردد يل ميتبد
شده،  يا محسوب ميان اروپا و آسيم» يپل«، يخيتار

 ي غربيايه اروپا در آسياتحاد» سر پل«در واقع، 
ه يه نه تنها همساين اتحاديب، اين ترتيبد. شود يم
ه، و يه عراق و سوريران بلكه همسايوار ايوار به ديد

.  شود ي منطقه قفقاز مي كشورهاين برخيهمچن
 ي كه سردمداران فعليقابل توجه است كه در حال

 و ي، لشكركشيكا، با حضور گستردة نظاميآمر
 منطقة ياسي سياير جغرافيي تغياشغال عراق، در پ

 خود يستيالين منافع امپريانه در جهت تأميخاورم
ب مقاصد مشابه را با يه اروپا تعقيهستند، اتحاد

 و ياسي، سي اقتصادي از ابزارهايريگ بهره
 يه تا مرزهايك، و گسترش قلمرو اتحاديپلماتيد
 كه يدرحال. رساند ي، به انجام م. . .ران، عراق و يا

جنگ «كا عمالً بر طبل يأت حاكمة آمري از هيبخش
ه ي اتحاديندگان اصلريگ ميكوبد، تصم يم» تمدنها
ت مسلمان، را يت جمعيه، با اكثريرش تركياروپا پذ
ن ي اي براي»ازيامت«، يحي اكثراً مسيدر اروپا

-80ه با بازار يز، تركيدانند و، در واقع ن يه مياتحاد
گر منابع ي كار جوان و فراوان و ديروي، نيونيلي م70

 واحد ي اروپاي برايريگ از و امكان چشميخود، امت
  . شود يسوب ممح

 و ي توسعة نفوذ اقتصاديان برايي اروپاياما تالشها
شتر در تحوالت ي نقش بيفاي خود و اياسيس

ران به ي، و مناسبات آنها با ايانه به طور كليخاورم
ه اروپا و ير اتحاديعتاً، به گسترش اخيطور خاص، طب



 ۱۲۴  1383 يداتحاد كار  
 

    صفحه  
 

4

ه بدان، محدود و منحصر ي تركيوستن آتيپ
بازار «ژه،  يكه اروپا و، به ون يصرفنظر از ا. شود ينم

 روابط ي اصلي از طرفهايكي، همواره »مشترك
قرن گذشته بوده  ميران در ني اياسي و سياقتصاد

ز، به دنبال ي ن1357است، پس از انقالب بهمن 
 عمده يكا، دولتهايت آمريد موقعيف شديتضع
 و ي در صدد توسعه مبادالت اقتصادي غربياروپا

ران و حضور يع اي بازار وس ازيكسب سهم افزونتر
آلمان، . اند شتر در بخش نفت و گاز آن بودهيب

ن يا، غالباً از مهمتريتانيا و بريتاليفرانسه، ا
ند و، يآ يران به حساب ميكنندگان واردات ا نيتأم

 از مبادالت يميك به نيدر حال حاضر هم، نزد
)  كشور25متشكل از (ه اروپا يران با اتحادي ايبازرگان
  .است

 با اروپا، ي اسالمي جمهورياسي مناسبات سيول
 يها بيم، همواره دچار فراز و نشيدان يكه م چنان
 از ين هم، اساساً، ناشيد شده و ايشد

ت يم در سطح منطقه، حماين رژي ايها ييماجراجو
سم ي و توسل آشكار به تروريسم اسالمياز ترور

، ترور در ي قتل سلمان رشديصدور فتوا (يدولت
 كه، يبه طور.  بوده است. . .) كونوس و يان مرستور
ه اقدامات و ي واحد عليريه اروپا، در موضعگياتحاد

ران خود يان، چند بار سفي حكومت ماليها استيس
 يدار رسميرا از تهران فراخوانده و، ضمناً، حسرت د

ساله   دوره هشتي، طييتخت عمدة اروپايك پاياز 
 يرفسنجانز همچنان در دل ي، نياست جمهورير
د ي و امي كار آمدن خاتميبا رو.  مانده استيباق

، يان هم به اصالحات موعود وييبستن اروپا
ه اروپا ي با اتحادي اسالمي جمهورياسيمناسبات س

لكن با . افتي، توسعه يريگ ز به صورت چشمين
 و، يآشكار شدن شكست اصالح طلبان حكومت

 ي اتميها ييها و ماجراجو  برنامهيعالوه بر آن، افشا
ز ين نيمابيران، روند بهبود روابط فيم حاكم بر ايرژ

  . ديمختل و متوقف گرد
 ي جمهوري اتميها  رو شدن مقاصد و برنامهيدر پ
 كشاندن يكا براي دولت آمريها ، و كوششياسالم

ب و يت، و احتماالً تصوي امنيشورا«ران به يپرونده ا
 اروپا از هيه آن، اتحادي علي اقتصادياعمال مجازاتها

پا  «ي را برايعي وسيش تالشهايز سال پييپا
م يه، و متقاعد كردن رژين قضيدر ا» يانيدرم

وم و ي اوراني سازي غنيتهاي به توقف فعالياسالم
 يها افت كمكي در برابر دريا د سوخت هستهيتول
 و توسعه مناسبات با اروپا، به كار ي و اقتصاديفن

 دولت فرانسه، ن سهي بيمذاكرات جار. گرفته است
ه اروپا، ي اتحادي از سويندگيا، به نمايتانيآلمان و بر

، كه به طور متناوب در ي اسالميو مسئوالن جمهور
باً يرد، تقريگ ي انجام ميي اروپايها تختيتهران و پا

 ين، از مسئله اتميمابي روابط فيها  عرصهيتمام
 ياسي و مناسبات سي اقتصاديها يگرفته تا همكار

ن يه اروپا كه در اياتحاد. رديگ ي را در بر ميتيو امن
آهنگ اتخاذ كرده است،  پارچه و هم كي يباره موضع

 و ياسيتواند با استفاده از قدرت و نفوذ س يم

ش يافزا( گوناگون خود ي اقتصادياهرمها
، ي، گسترش مبادالت بازرگاني خارجيگذار هيسرما
سازمان تجارت «ران در يت ايت از عضويحما
 را ي اسالميجمهور. . .) ، ي، انتقال تكنولوژ»يجهان

  كشتار انبوه و يها دن از ساخت سالحيبه دست كش
 يد و مداخله در امور كشورهاي جديها ييماجراجو

ت خود را هم ين حال، موقعيب و، در عيگر ترغيد
. ديت نمايانه تقويران و خاورمينده ايدر ارتباط با آ

ط در مورد م حاكم نه فقياما گردانندگان رژ
 مناسبات با اروپا بلكه درباره مجموعه يچگونگ

 از ياريز همچون بسيم ني رژياست خارجيس
ر ي آن، همچنان درگي داخلياستهايس

 خود ي و جناحي بانديشگي هميها كشمكش
 هم يجه مذاكرات جاريز، نتين رو نيهستند و، از ا

 گره خورده ي دستجات حكومتي درونيبه دعواها
  .است

 آن يران اصالً پرواي ايال، اگر حاكمان كنوندر هر ح
رش ي پذيا نكنند، و اگر جامعه ما آمادگيرا بكنند 

رات و ييا نداشته باشد، تغيآن را داشته باشد 
ست، ي جاري كه در عرصه جهانيتحوالت بزرگ

 ين ما بر جاير خود را بر سرزميرات ناگزيتأث
 يت آيه اروپا و همجواريتوسعه اتحاد. خواهند نهاد

 از آن تحوالت است كه در يكيران، تنها يآن با ا
ش، يهرگاه، تا چندسال پ. نجا مورد بحث ماستيا
 6تنها با » بازار مشترك«ران در روابط خود با يا

 كشور طرف معامله بود، امروز 15ا بعداً، با يكشور و 
 كشور و 25ه اروپا  با يدر مناسبات خود  با اتحاد

ن بدان يو ا.  روبروست جهانين قطب اقتصاديدوم
 يارهايمعناست كه، با درنظر گرفتن مقررات و مع

ن نهاد، هرگونه ي و كاركرد ايحاكم بر سازمانده
ه يران با اتحادي اياسي و سياختالل در روابط اقتصاد

 كشور را به 25اروپا، برهم خوردن مناسبات آن با 
تواند  يران امروز ميهرگاه ا. دنبال خواهد داشت

ه مذاكره و معامله كند، فردا راه ي با تركماًيمستق
ر يز از مسين» آنكارا« با يعقد قرارداد و همكار

  .خواهدگذشت» بروكسل«
ران با اروپا، ي اي آتيگيتوان تصور كرد كه همسا يم

 جامعه ما به ارمغان يز برايرات مثبت ني تأثيا پاره
گان و يان همسايش رفت و آمد ميمثالً افزا. آورد

 با اروپا به باز ي و فرهنگيادالت اجتماعگسترش مب
 و يران و به دوستي جامعه در ايشدن فضا

ا يد، و ين ملتها كمك نمايشتر در بي بيهمبستگ
ت افزونتر افكار ي و حساسيگين همساير ايتحت تأث

ط سركوب و خفقان ي، شرايي در جوامع اروپايعموم
. .  حاكمان خود كامه دشوارتر شود و يدر داخل برا

 روز ي و تدارك الزم و با انزواي لكن در نبود آمادگ.
ش از همه يران، آنچه بي اي و اقتصادياسيافزون س

رانه يرش و تحمل غافلگيدر انتظار جامعه ماست، پذ
 يانبار تحوالتيرات زي همه تبعات و تأثيو انفعال

ن و در ين سرزمي اي مرزهاياست كه در چهارسو
ر ي كه در تصويزياما چ .ان داردي جريعرصة جهان

شتر از همه به چشم يران و اروپا بي ايهمجوار

ن يا. د جامعه ماستي شديزند، عقب ماندگ يم
ران را ي ايماندگ ر، در واقع، عقبي ناگزيگيهمسا

دوره . گذارد يش ميشه به نمايتر از هم انيعر
، گسترش و يريگ  كه مصادف با شكليا ساله پنجاه
 جامعه ما همه يراه اروپاست، بي اتحاديابي قدرت
 از دست رفته، ي از منابع هدر رفته و فرصتهايحاك

، و ياس با تحوالت جهانيشتر در قي بيو عقب ماندگ
.  از جوامع مشابه، استياريسه با بسي در مقايحت
ه يران را با همساي ايت كنوني است كه موقعيكاف
ش يم كه پنجاه سال پيسه بكنيه مقاياش ترك يميقد
ش، ي، كمابي اجتماع-يت اقتصادين در وضعياز ا

هرچند امروز هم . ران قرار داشتي با ايمشابه
ار و ي بسيها يه از نابسامانيكوش ترك مردمان سخت

ن كشور ي ايبرند، ول ي رنج ميدي شديها ينابرابر
ن مدت، اقتصادش را به طور ي ايتوانسته است، ط

د يكه مثالً تول چنان.  توسعه بدهديريچشمگ
م برابر ي ن  و كيه در آن كشور به حدود ناخالص سران

ده و حجم ساالنه يران رسيد ناخالص سرانه در ايتول
 درصد آن را صادرات 80كه حدود (صادرات آن 

ش از ده يبه ب) دهند يل مي تشكيمحصوالت صنعت
 يول. ران بالغ شده استي ايرنفتيبرابر صادرات غ

 يدرآمدها» موهبت« از يران، با وجود برخورداريا
ت يژه در دوران حاكمين مدت و به وي، در اينفت
، نه تنها از گسترش صادرات و رقابت يم اسالميرژ

ه ي اوليازهاين ني بلكه از تأمي جهانيدر بازارها
ن اشتغال يز بازمانده است، نه فقط از تأميجامعه ن

 كار ناتوان مانده ياي جوانان، زنان و مردان جويبرا
ون يلي م5-6سابقة  يطح ب را به سيكاريزان بيبلكه م

نفر رسانده است، و نه تنها قادر به انتقال و توسعه 
 در حد جوامع مشابه خود، نشده ي، حتيتكنولوژ

نه دو چندان ين زمي مزمن آن در ايماندگ بلكه عقب
 عقد و سپس لغو ييرسوا. حادتر گشته است

 يالملل نين خدمات فرودگاه بي تأميقراردادها
 ي توسعه شبكه تلفنهاجاد ويو ا» ينيخم«
، در ي، در سال جاريا هي تركيبا شركتها» ليموبا«

 ي و درماندگي از سرافكندگيگري ديها واقع نشانه
  .نه بودين زميان در ايمضاعف حكومت مال

 ي الزم برايتدارك به هنگام و كسب آمادگ
 يريگ ، و بهرهي و جهانيا  با تحوالت منطقهييارويرو

 در جهت رشد و يالملل نياز فرصتها و امكانات ب
نده جامعه، ي فزايازهاين ني و تأميتوسعه اقتصاد مل
ج همه يآهنگ و بس  جامع و هميزيمستلزم برنامه ر

 همراه با مشاركت و يجانبة منابع و امكانات داخل
 آنها يندگان واقعي مردم و نمايها نظارت مؤثر توده

اما .  آزاد مستقل استياسي و سي صنفيو تشكلها
م يت  و عملكرد  رژي همه، اساساً، با ماهنيا

  . حاكم در تعارض استي و ارتجاعياستبداد
  

  



 ۱۲۴  1383 دياتحاد كار  
 

    صفحه  
 

5

  :در جمهوري اسالمي» نظام جامع تأمين اجتماعي«
  جانبه به زندگي كارگران و زحمتكشان گسترش تهاجم و تعرض همه

  كميسيون كارگري
  

با تصويب قانون جامع رفاه و تأمين اجتماعي درمجلس ششم در اوايل سال 
جاري، پس از سه سال اليحة پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي در نهايت با 

وزارت رفاه و تأمين «به ايجاد » اختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعيس«نام 
رأي اعتماد تا حدود زيادي شكننده مجلس هفتم به وزير . انجاميد» اجتماعي

پيشنهادي دولت خاتمي از يكسو بيانگر كشاكش جناحهاي مختلف رژيم در اين 
لس و شوراي مسئله است، و از سوي ديگر بيانگر توافق و اجماع دولت، مج

و نهايتاً قرار است كه . نگهبان و خالصه همة جناحهاي رژيم در اين عرصه است
 ساله به 25با تأخير » رفاه و عدالت اجتماعي«و » تأمين اجتماعي«ظاهراً مقولة 

  .وسيلة كاربدستان و متوليان اين رژيم فراهم گردد
ن رژيم اينگونه بيان اي از سوي سران و كارگزارا هدف از ايجاد چنين وزارتخانه

  :شود مي
 قانون اساسي جمهوري اسالمي كه دولت را 29اجرا و تحقق بخشيدن اصل «

تحقق جنبة «، » ن اجتماعي آحاد مردم را فراهم كنكند رفاه و تأمي موظف مي
اقتصادي و عدالت اجتماعي مد نظر قانون اساسي تنها از طريق تحقق تأمين 

 نيشي پسي رئفر، ي محمد ستاريگفتگو (» .تپذير اس اجتماعي فراگير امكان
 كه در ي اجتماعني اسبق سازمان تأمرعاملي و مديزير  و برنامهتيريسازمان مد

 نقش عمده داشته است، با روزنامه ي اجتماعني قانون نظام تأمني و تدوهيته
قلمرو تأمين اجتماعي به شكل موزون و با يك نگاه ويژه « ، ) 1383شرق مرداد 

بندي   جمع29ل قانون اساسي شكل گرفته است، تا در نهايت در اصل در اصو
شود و اقدامات ضروري و الزم براي توانمند سازي مردم و افزايش كيفيت 

برقراري امنيت اجتماعي، حمايت از « و ) همان (». زندگي مردم را شكل بدهد
جامع  قانون اساسي از ويژگيهاي نظام 29محرومين، كاهش فقر و اجراي اصل 

 ني رفاه و تأمري وززادگان فيسخنان شر (.» رفاه و تأمين اجتماعي است
 ).ي اسالمي در مجلس شوراياجتماع

اگرچه گروهي و از جمله برخي از نمايندگان مجلس ششم از اين اليحه به 
اي براي پيروزي در انتخابات اسفندماه گذشته ياد كرده بودند،  عنوان برگ برنده
ارزيابي » مهمترين قانون تصويب شده در طي نيم قرن اخير«و يا برخي آن را 

 سال 7كرده و آن را اجراي بزرگترين پروژة اجتماعي دولت خاتمي در طي 
كنند، اما اين قانون را بايد در ارتباطي متقابل با يكديگر لوايح  گذشته قلمداد مي

م، و قوانين مانند اليحه حمايت از طرح نوسازي صنايع، ماليات مستقي
ها، به  گذاري خارجي و امواج گستردة خصوصي سازي در تمام عرصه سرمايه

عنوان ابزاري ضروري براي اعمال تمهيداتي در ساختار اقتصادي بحران زدة 
ايران در راستاي نئوليبراليسم جهاني و طرحهاي انطباق ساختاري و تعديل 

مللي پول و خالصه ال هاي بانك جهاني و صندوق بين اقتصادي و توصيه و برنامه
  .نظام بازار دانست

، حذف و محدود )كار سازيهاي گسترده بي(بر اين اساس تعديل نيروي كار 
اي و درماني و بازنشستگي و نامناسب  هاي رفاهي و امكانات بيمه كردن هزينه

قلمداد كردن قوانين كار و تأمين اجتماعي و تالش براي تغيير آنها به عنوان 
ي شده و به عنوان مجموعه مشكالت و موانع بر سر راه امكان چارة بحران معرف

گذاري داخلي و خارجي و افزايش توليد، افزايش اشتغال و افزايش  جذب سرمايه
  .شوند وري وانمود مي بهره

  
  :نگاهي كوتاه و مختصر به تعاريف

 در تعاريف دايره المعارفي، تأمين اجتماعي بيانگر گستره، تنوع و پيچيدگي و 
برخي از نظريه پردازان اجتماعي آن را نوعي قرارداد . وه مختلفي استوج

 –دانند، كه دفاع و حفظ آحاد جامعه را در برابر مصائب اقتصادي  اجتماعي مي
النسلي و درون نسلي است كه  گذاري بين نوعي سرمايه. اجتماعي به عهده دارد

يكاري، از كار افتادگي، افراد را در برابر كاهش شديد درآمد ناشي از بيماري، ب
  .كند سالمندي، حوادث و فوت محافظت مي

در نگاهي دراز مدت تأمين اجتماعي فراهم كردن رفاه، ترقي و امنيت مادي و 
معنوي شهروندان را به عهده دارد و در رويكردي ديگر نقش تأمين اجتماعي 

  .وري جامعه است حفظ و ارتقاء بهره
و به دليل ويژگي . شود وي كار به كاال تبديل ميداري نير اما در سيستم سرمايه

بنابراين بخشي از دستمزد تحت عنوان . گيري از آن تداوم يابد اين كاال بايد بهره
  .شود تأمين اجتماعي، كارآموزي، بازنشستگي، به نيروي كار پرداخت مي

پس از پيدايش دولتهاي رفاه موضوع تأمين اجتماعي به يكي از وظايف و اهداف 
اين دولتها به درجات مختلف در زمينة ايجاد اشتغال و . ين دولتها تبديل شدا

هايي  اقدامات رفاهي و بيمة بيكاري و قوانين كار و توزيع عادالنة درآمدها برنامه
  .را دنبال كردند

 بخش كه اصوالً با 3توان از نگاهي كاركردي تأمين اجتماعي را در  اما مي
 بخش -1:    با اندكي تسامح چنين تعريف كرديكديگر تفاوت ماهوي دارند،

   بخش امدادي و نجات-3     بخش حمايتي-2    اي بيمه
 هدف بنيادي فراهم كردن و تعبيه يك سيستم ايمني و :اي در بخش بيمه -1

مزد و (توانيابي و يا توانبخشي و يا بازتواني براي نيروي كار شاغل در گسترة آن 
است، تا چنانچه به هردليل آنها دچار آسيب ) يبگير و يا كار يدي و فكر حقوق

تر اين است كه بيمه  هدف بنيادي. بشوند بتوان لطمات و خسارات را جبران كرد
  .شده دچار آسيب و صدمه نشود

هاي اجتماعي، از محل پرداخت حق بيمه تأمين  منابع مالي در بخش بيمه
اين مالكيت آن هم بنابر. شود و بر اين اساس به بودجة دولت متكي نيست مي

النسلي و  يا در واقع مالكيت اين منابع بين.  غيردولتي بوده و عمومي است
به عبارت ديگر تأمين اجتماعي يك مؤسسه غيردولتي، مستقل . اجتماعي است

اي با مالكيت اجتماعي و در ساختار و  و داراي سهامداران مشخص است، مؤسسه
  .مناسبات دموكراتيك

ر اين بخش هدف اين است كه افراد جامعه كه به هر  د: بخش حمايتي-2
اند از كمكها و امكانات رفاهي در سطح  اند و يا آسيب ديده دليل ناتوان شده

منابع مالي در اين بخش اصوالً از طريق . حداقل و رفع نيازها برخوردار شوند
  .شود اتكاء به منابع مالي دولت تأمين مي

بخش به حادثه ديدگان از محل بودجه در اين : بخش امدادي و نجات -3
  .گيرد شود و امكانات حداقل در اختيار آنان قرار مي دولت كمك مي

  
 درصد از حقوق خود را 7بر اساس قوانين كار و تأمين اجتماعي، هر فرد شاغل 

 درصد آن به 3 درصد حقوق آن به عنوان سهم كارفرما و همچنين 20به اضافه 
تا . گذارد وق سازمان تأمين اجتماعي به امانت ميعنوان سهم دولت، نزد صند

اي شفاف و قابل نظارت و  ضمن استفاده بهينه از اين ذخيره مالي به گونه
هاي خدمات درماني، حقوق ماهانه دوران  بازنشستگي  و از  كنترل، هزينه

 درصد حقوق كارگران به 3در سالهاي اخير معادل . كارافتادگي را تأمين كند
  .برمبالغ فوق افزوده شده است) پردازد كه كارفرما آن را مي(مه بيكاري عنوان بي

  
  نگاهي به پيدايش و گذشته تأمين اجتماعي در ايران

نقش مبارزات كارگران و تشكلهاي كارگري را براي تحقق يك سيستم تأمين 
ها  از جمله در نخستين اعتصاب كارگران چاپخانه. توان انكار كرد اجتماعي نمي

 كه به پيروزي اعتصاب نيز انجاميد، پرداخت نيمي از 1280هران در سال در ت
  .اجرت در زمان بيماري كارگر يكي از خواستهاي كارگران بود
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به تصويب مجلس اول » وظايف« شمسي قانوني به نام قانون 1287در سال 
» حق تقاعد«رسيد كه به موجب آن تنها بازماندگان كارمندان رسمي دولت، 

هر وزارتخانه مسئول پرداخت مستمري براي ورثة كارمندان . كردند ميدريافت 
خود بود كه معموالً از مقدار ناچيزي وجه نقد و مقداري جنس در سال تجاوز 

  .كرد نمي
وزيري   در زمان نخست1301 آذر 22در . قانون جامعي نبود» قانون وظايف«

جلس شوراي ملي السلطنه نخستين قانون استخدامي كشور به تصويب م قوام
  .به امري قانوني تبديل شد» بازنشستگي«با اين قانون . وقت رسيد

اين قانون تمامي وظايف استخدامي و از جمله بازنشستگي را به عهدة سازماني 
بخود گرفت، محول » شوراي عالي اداري«به نام شوراي دولتي كه بعدها نام 

  .كرد مي
بنا به مصوبة هيئت وزيران » صندوق احتياط طرق و شوارع «1309در سال 

 روند تمركز كارگران و مبارزات ران،ياحداث شبكة راه آهن در ا (تأسيس شد
 انجام كار و اعتصابات كارگران نفت نيآنها، بروز سوانح و حوادث مختلف در ح

 شروع شد، و خواست پرداخت حقوق 1308 بهشتي ارد11جنوب كه در 
 از يكي كارگر به فرزندان آنها،  و پرداخت آن در صورت فوتيبازنشستگ

 صندوق با هدف ني ا1309 كه در سال دي كارگران بود كه باعث گردتمطالبا
 و ي كارگران ساختمانگريعرضه خدمات به كارگران در طرق و راهها و د

 به عنوان خسارت در نظر گرفته شود ي شود و مبلغسي تأسي صنعتيبنگاهها
  .).ثان آنها پرداخت گردد در صورت فوت كارگر به واريكه حت

در خصوص پرداخت غرامت » نظامنامة صندوق احتياط «1310در سال 
دستمزد، نقص عضو و فوت در هنگام كار و كمك به حادثه ديدگان شغلي به 

  .تصويب رسيد
 ادارة كل بازنشستگي كشوري، مرجع رسيدگي به مسائل 1313و از سال 

  .استخدامي كاركنان شد
  

رة مستقلي به نام ادارة كل صناعت و معادن تشكيل شد و  ادا1314در سال 
ها و مؤسسات صنعتي را دربارة  پس از يك سال اين اداره نظامنامه كارخانه

شرايط كار، وظايف كارگر و كارفرما، ايمني و بهداشت كارگاهها، پرداخت 
خسارات به كارگران در موارد آسيب ديدگي و فوت ناشي از كار، به تصويب 

به » صندوق احتياط كارگران طرق«در واقع مقررات . دولت رساندهيأت 
  .هاي مشمول نظامنامه تعميم يافت كارگران كارخانه

كارگران » اليحة بيمة كارگران دولتي و غيردولتي« با تصويب 1322در سال 
  . سوم حق بيمه گرديدند ملزم به پرداخت يك

ن قانون كار ايران از سوي  واقعة مهمي رخ داد و آن تصويب اولي1325در سال 
و از همان سال با تأسيس وزارت كار اين وزارتخانه ملزم به . هيئت وزيران بود

  .اجراي قانون كار گرديد
براي كمكهاي مالي هنگام ازدواج، وضع » بنگاه رفاه اجتماعي «1326در سال 

 منحل گرديد و 1328اما اين بنگاه در سال . حمل، بيماري و فوت ايجاد شد
  . قانون كار تأسيس شد16ندوق تعاون و بيمه كارگران بر اساس مادة ص

 اليحه 11عالوه بر اين در همين سال اجازة قانوني تأسيس وزارت كار در تبصره 
قانون بودجه با اهداف مراقبت در تهيه و اجراي مقررات قانون كار و قانون بيمه 

سطح زندگي كارگران و كارگران، حمايت و تأمين بهداشت و رفاه و باالبردن 
  .هاي اجتماعي صادر شد وضع و اجراي مقررات بيمه

  .به تصويب رسيد» صندوق تعاون و بيمه كارگران« اساسنامه 1329در سال 
. تصويب شد» هاي اجتماعي كارگران بيمه« قانون 1331و پس از آن در سال 
زارت كار بود، هاي اجتماعي كه از سازمانهاي وابسته به و با تأسيس سازمان بيمه

ها و تحت پوشش قرار دادن كلية كارگران كشور  براي عمومي كردن بيمه
هاي   اليحة قانوني بيمه1332يك سال بعد در سال . اقداماتي صورت گرفت

  .اجتماعي كارگران ارائه گرديد ولي تصويب اين قانون دو سال به درازا كشيد
فت و كارمندان فني و دفتري  اين قانون مورد تجديد نظر قرار گر1334در سال 

  .هاي اجتماعي شدند نيز مشمول قانون بيمه
هاي اجتماعي موظف شد، براي دريافت حق بيمه   سازمان بيمه1339در سال 

مقطوع بر اساس مزد واقعي دستمزد، اضافه كار، كمكهاي جنسي و غيره را 

ي اقدام بندي كند و عالوه بر آن موظف شد تا نسبت به بيمه اتباع خارج رده
  .كند

  
هاي اجتماعي كارگران الحاق گرديد   مواد جديدي به قانون بيمه1340در سال 

هاي اجتماعي كارگران به رياست  و همچنين تشكيل شوراي عالي سازمان بيمه
هاي اجتماعي جهت توسعه و  وزير كار و با هدف تعيين خط مشي سازمان بيمه

ن كشور صورت گرفت و هاي اجتماعي براي كليه كارگرا تعميم بيمه
هاي اجتماعي كارگران به تصويب  هاي طرح شده در اليحة قانوني بيمه نامه آيين
  .رسيد

  
 نيز نام وزارت كار به وزارت كار و تأمين اجتماعي تغيير يافت و 1341در سال 

هاي اجتماعي كارگران به   سازمان بيمه1342در سال بعد يعني در سال 
كليه افراد غير از كساني كه مشمول .  تغيير نام دادهاي اجتماعي سازمان بيمه

هاي خاصي بودند، مشمول بيمه  قانون استخدام كشوري و يا مشمول قانون بيمه
هاي اجتماعي موظف شد كه با توجه به امكانات  سازمان بيمه. شناخته شدند

  .خود آنان را به تدريج بيمه كند
وزارت كار و امور «ر تغيير گرديد و  نام اين وزارتخانه به هم دچا1343در سال 
 در تغييراتي كه رخ داد وزارت كار و امور 1344در سال . ناميده شد» اجتماعي

هاي اجتماعي كارگران، سازمان  اجتماعي، سه سازمان، يعني سازمان بيمه
هاي اجتماعي كشاورزان و بانك رفاه كارگران را در زير مجموعة خود تحت  بيمه

هاي اجتماعي  ر همين سال شمول قوانين كار و بيمهد. مسئوليت گرفت
هاي صنعتي به ساير كارگران و  گسترش يافت، و از كارگران كارخانه

، ساختار وزارت كار و امور اجتماعي 1345در سال . بگيران توسعه يافت حقوق
  :با تركيب

  )هاي اجتماعي سازمان بيمه(هاي اجتماعي  شوراي عالي بيمه: الف 
هاي اجتماعي كشاورزان و بانك  هاي وابسته شامل سازمانهاي بيمهسازمان: ب 

  رفاه كارگران
معاونت امور اجتماعي شامل ادارات كل خدمات مددكاري، رفاه اجتماعي، : ج 

امور جوانان، نظارت بر سازمانهاي خيريه و تمركز امداد و پيشگيري سوانح، 
قانون تشكيل انجمن  1346در سال . سازمان تفريحات سالم به تصويب رسيد

دو سال بعد و در . توانبخشي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي تصويب شد
، سازمان وزارت كار و امور اجتماعي شامل سازمانهاي وابسته چون 1348سال 

هاي اجتماعي، انجمن توانبخشي و ايجاد مراكز رفاه كارگران به  سازمان بيمه
  . تصويب رسيد

:   ساختار سازماني وزارت كار و امور اجتماعي مركب از 1349در تغييرات سال 
 انجمن -3   بانك رفاه كارگران، -2هاي اجتماعي،         سازمان بيمه-1

 صندوق -5  مؤسسة كار و تأمين اجتماعي، -4    توانبخشي،
  .كارآموزي، تصويب شد

  
 قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي متشكل از سازمانهاي 1353در سال 

. هاي اجتماعي، بانك رفاه كارگران و انجمن توانبخشي به تصويب رسيد مهبي
فراهم كردن زمينة : اهداف اين وزارتخانه در آن دوران ظاهراً عبارت بود از 

مناسب براي تحقق رشد و توسعة پايدار و عدالت اجتماعي، آموزش و توسعة 
واده و جامعه، تأمين منابع انساني، ايجاد آرامش خاطر و عزت نفس در افراد خان

سطح متناسب معاش و تضمين آن براي نيروي كار، ايجاد تفاهم بين كارگران و 
گرايي، در بقاي  كارفرمايان در مناسبات توليدي با تأكيد بر اصل سه جانبه

وري و كاهش ضايعات از طريق ايجاد تعلق خاطر به كار، شناخت و سياست  بهره
  . و اعتالي اجتماعي و فرهنگي نيروي كارگذاري و برنامه ريزي بازار كار

. اما دولت اين وزارتخانه مستعجل بود و عمرش بيشتر از دو سال به درازا نكشيد
  .و پس از آن دوباره وزارت كار و امور اجتماعي ادامه فعاليت داد

» هاي اجتماعي قانون بيمه«جايگزين » قانون تأمين اجتماعي «1354در تيرماه 
هم اكنون نيز سيستم تأمين اجتماعي را در ايران هدايت قانوني كه . شد
  .كند مي
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  تأمين اجتماعي در جمهوري اسالمي
 نهاد و سازمان در ايران خود را متولي تأمين اجتماعي در 28هم اكنون بيش از 

  .دانند مي. . . اي، حمايتي، امدادي، بازنشستگي، درمان و  اشكال بيمه
  :ن نام بردتوان چني مهمترين آنها را مي

 سازمان بيمة -3 سازمان بازنشستگي كشوري، -2 سازمان تأمين اجتماعي،  -1
 -5ها و سازمانها،   صندوقهاي بيمه و بازنشستگي وزارتخانه-4خدمات درماني، 

 سازمان خدمات درماني نيروهاي -6سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح،  
 .مسلح

يستي، كميتة امداد، بنياد سازمان بهز: عالوه بر اين از نهادهايي چون
مستضعفين، بنياد شهيد و بنياد فاطميه و گروه زيادي از بنيادها و سازمانهاي 

توان نام برد كه عمدتاً در عرصة  مي. . .  خيريه و اوقاف و بقاع متبركه و 
 بيش از 1382در سال «در كنار اين بايد يادآوري كرد كه . اند حمايتي فعال

دقة مردم از صندوقهاي كميتة امداد، جشن نيكوكاري و  ميليارد تومان ص120
  . �آوري شده است ها جمع جشن عاطفه

ر روزنامة -(  آمار جمعيت تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي بر اساس آم
  .شرق ارائه شده

ا*

-   :

ا ك

شركت بيمة ايران، شركت ملي نفت ايران، صندوقهاي بازنشستگي شامل **
، شركت مخابرات ايران، سازمان بنادر و كشتيراني، بيمه مركزي، شهرداري تهران

 ، ه شركت ملي فوالد ايران، آينده ساز، هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران، بان
  )صدا و سيما، جهاد سازندگي، صنايع مس ايران، بانك مركزي،

 ميليارد تومان با توجيه تقسيم رفاه و شادي 100 بيش از 1381و مثالً در سال 
آوري  پذير جامعه از طريق كمكهاي مردمي جمع  ضعيف و آسيبميان اقشار

  ).1382 اسفند 17روزنامة شرق، (» شده
همچنين كميتة امداد اعالم كرده است كه فقط درآمد صندوقهاي صدقات در 

 يكوكاريجشن ن (. ميليارد ريال است7/870 سالة فعاليت اين كميته، 18دورة 
 و سرپرست يآموزان ب وان كمك به دانش اول اسفندماه با عنمةيهرساله در ن

 با ور،ي دوم شهرمةي در ن75ها از سال  جشن عاطفه. شود ي برگزار مدهي دبيآس
   ). شود ي برگزار مازمندي و نسرپرست يآموزان ب هدف كمك به دانش

  
 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه سال 7/26با توجه به تخصيص رقمي برابر 

زمان تأمين اجتماعي و بهزيستي، سهم بزرگي از بودجة عمومي  به دو سا1380
  .به اين دو سازمان تعلق گرفت

 هزار ميليارد  تومان 10ها   بدون در نظر گرفتن يارانه1381همچنين در سال 
 13000 اين اعتبار به 1382براي تأمين اجتماعي منظور شده است و در سال 

رقام فوق بيانگر اين موضوع است كه آمار و ا. ميليارد تومان بالغ شده است
 درصد بودجة عمومي ظاهراً در قلمرو تأمين 30 تا 25ساالنه رقمي برابر 
  .شود اجتماعي هزينه مي

گروههاي تحت   دستگاه
  پوشش

  جمعيت تحت پوشش  نوع خدمات ارائه شده

  اي الف خدمات بيمه
  *  ميليون۲۶  بازنشستگي، از کار افتادگي، بازماندگي و درمان  کارگران  مين اجتماعيسازمان تأ

بازنشستگي، از کار افتادگي، بازماندگي و درمان   کارمندان  سازمان بازنشستگي کشوري
  مکمل

  

کارمندان، روستاييان،   سازمان بيمة خدمات درماني
  فرمايان خويش

روستاييان، فرمايان،  درمان کارمندان دولت، خويش
  مددجويان تحت پوشش بهزيستي

  

    بازنشستگي، از کار افتادگي و بازماندگي و درمان  نيروي نظامي  صندوق بيمه و بازنشستگي ارتش
    بازنشستگي، از کار افتادگي و بازماندگي و درمان  نيروي سپاهي  صندوق بيمه و بازنشستگي سپاه

صندوق بيمه و بازنشستگي نيروي 
  انتظامي

    بازنشستگي، از کار افتادگي و بازماندگي و درمان  ي انتظامينيرو

سازمان بيمه و خدمات درماني 
  نيروهاي مسلح

درمان شاغالن و بازنشستگان نيروهاي مسلح   نيروهاي مسلح
  )ارتش، سپاه، نيروهاي انتظامي(

  

صندوقهاي بيمه و بازنشستگي 
 ۱۴(ها و سازمانها  وزارتخانه
  **)صندوق

    بازنشستگي، از کار افتادگي، بازماندگي و درمان  پرسنل دولت

  اي خدمات حمايتي يا غير بيمه) ب
. مدت، خدمات بيمه درمان و  مستمريها، کمکهاي کوتاه  نيازمندان  کميتة امداد

 . .  
  

پيشگيري، آسيبهاي اجتماعي، توانبخشي، اطفال   معلوالن و نيازمندان  سازمان بهزيستي کشور
  . . .سرپرست و  بي

  

    حمايت و درمان  جانبازان  بنياد مستضعفان و جانبازان
    امداد، نجات و حمايت  عامة مردم  جمعيت هالل احمر

    حمايتي، فرهنگي و اجراي قانون حالت اشتغال  هاي شهدا خانواده  بنياد شهيد

بايد خاطرنشان ساخت كه بطور مثال گردش مالي سازمان تأمين اجتماعي در 
ن عالوه بر اين سازمان تأمي.  ميليارد تومان بوده است4000 بيش از 1380سال 

همچنين تا . درصد سهام است90اجتماعي سهامدار اصلي بانك رفاه با بيش از 
 شركت توليدي بوده است كه بطور 120  اين سازمان صاحب 1380پايان سال 
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توان به شركت داروپخش اشاره كرد كه بزرگترين شركت دارويي در  نمونه مي
   )1382 اسفند 17روزنامة شرق، . (كشور است

و ارقام فوق بدين خاطر است كه با وجود رقمهاي هنگفت و صرف اشاره به آمار 
هاي بسيار سنگين، ارائة خدمات و تأمين اجتماعي در سطح بسيار نازل و  هزينه

درصد جمعيت كشور از پوشش 35مثالً اينكه هنوز بيش از . پاييني قرار دارد
 1380تأمين اجتماعي برخوردار نيستند و يا مشخصتر اينكه تا پايان سال 

و يا اينكه بيش . اند  ميليون روستايي از خدمات بيمه محروم بوده25نزديك به 
درصد بازنشستگان تحت پوشش به دليل شكاف عميق درآمدي خود، 90از 

اساساً روند بازتوليد گستردة فقر و . ناچار هستند كه دوباره به كار مشغول شوند
رسد جامعه شتابان در  ميخانماني آنچنان شتابي گرفته است كه به نظر  بي

  .كند سراشيبي فقر دائمي طي طريق مي
رقم (  ميليون نفر گذشته است5بيكاري گسترده كه بنا بر آمار رسمي از مرز 

مشكل )امي، عضو كميسيون اجتماعي مجلسباقر ام/  ميليون است5 -6بيكاري بين 
تهران كودكان كار و كودكان خيابان كه به روايت آمار رسمي فقط در شهر 

 هزارنفر  فراتر رفته است، همچنين موضوع 25تعداد كودكان خياباني از مرز 
فزايندة زنان خياباني  و فرار دختران و فروش فرزند و گسترش فحشا و افزايش 
فراگير اعتياد، اوضاع اسفبار بهداشت و درمان و خالصه گسترش فقر نسبي و 

استهاي كالن رژيم در جانبة سي فقر مطلق همگي بيانگر ورشكستگي همه
  .هاي مختلف تأمين اجتماعي است عرصه

  
چگونگي تدوين قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تأسيس 

  وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هاي اول و دوم جمهوري اسالمي به نظام جامع تأمين اجتماعي  اگرچه در برنامه

 –جانبة اقتصادي  ان همهاشاره شده بود، اما با توجه به رشد و تعميق بحر
هاي  اجتماعي، سياسي رژيم و تالش رژيم براي منطبق كردن خود با برنامه

المللي پول و از  هاي بانك جهاني و صندوق بين نئوليبراليسم جهاني و توصيه
جمله سياستهاي تعديل ساختاري و يا تعديل اقتصادي كه محور آن تأمين 

باشد،  ها و خالصه نظام بازار مي عرصهامنيت سرمايه، خصوصي سازي در كليه 
 اين قانون، دولت موظف شد كه طي 40در برنامة سوم توسعه بر اساس ماده 

.  اي مناسبِ نظام تأمين اجتماعي را آماده سازد ماه ساختار سازماني مدت شش
 اليحة آن توسط 1381اما اين موضوع با دو سال تأخير روبرو و در تابستان سال 

س ارائه گرديد، كه خود برآيند در گيريها و كشاكش جناحهاي دولت به مجل
  .مختلف رژيم بود

يادآوري اين نكته خالي از اهميت نيست كه همان طور كه قبالً اشاره رفت، 
 مربوط 1353موضوع ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي به قبل از انقالب و سال 

 اين توسط ارگانهاي عالوه بر اين در جمهوري اسالمي تا پيش از. شود مي
كدام تفاهم و توافقي  مختلف رژيم بيش از ده طرح تهيه شده بود كه بر سر هيچ

 5توان به  از ميان اين طرحها مي. به دست نيامده بود تا به مجلس ارائه گردد
  :طرح كه مهمتر بودند اشاره كرد

كه توسط سه سازمان تأمين ( طرح پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي -1
  .)اجتماعي، سازمان بهزيستي و سازمان هالل احمر به اتفاق تهيه شده بود

   طرح سازمان مديريت و برنامه ريزي-2
كه به صورت مجزا از طرح مشترك قبلي تهيه شده ( طرح سازمان بهزيستي -3

مان بهزيستي در طرح قبلي با هالل احمر و سازمان بود، ولي به دليل اينكه ساز
  .)تأمين اجتماعي به تفاهم رسيده بودند به اجرا در نيامد

  . طرح مجلس شوراي اسالمي-5  . طرح كميته امداد-4
در طرح سازمان بهزيستي توجه و تكيه بيشتر بر مسائل و محور حمايتي شده 

 دولت محوري، همچنانكه اشاره ديدگاه ناظر بر اين طرح بيشتر از رويكرد. بود
اين طرح خود را متكي به نتيجة . شد از محور بودن نگاه حمايتي متأثر بود

  .دانست تحقيقات دانشگاه علوم بهزيستي وابسته به سازمان بهزيستي مي
در طرح سازمان تأمين اجتماعي ظاهراً هدف اصلي مورد نظر طرح، تحقق 

  .گرديد بيان مي» عدالت اجتماعي«

اي را به   ماه مهلت مقرر نتوانسته بود اليحه6 آنجا كه دولت در طي مدت از
مجلس ارائه كند، مجلس راساً اقدام به تهيه طرحي نمود كه تفاوت خاصي با 

  . اليحة پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي نداشت
تفاوت جدي طرح مجلس با اليحه پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي را تنها 

 در طرح مجلس دانست، كه در آن به 1تبصرة ) ه( حذف بند توان در مي
  .اشاره شده بود) بخوانيد خصوصي(مشاركت فعال و خالق بخش غير دولتي  

كردند كه دولت تالش دارد كه خود تصدي كامل  بر اين اساس مخالفين ادعا مي
توان گفت كه سه طرح  تأمين اجتماعي را در دست داشته باشد، و در نهايت مي

  .اند اند و تفاوت چنداني با هم نداشته شاره شده در باال تقريباً يكسان بودها
كميتة امداد نيز نظرات خود و نهادهاي همسو با خود را در قالب طرح 
پيشنهادي ارائه كرد اما اين طرح هم مورد توافق قرار نگرفت و از گردونة بحث و 

  .بررسي خارج و به بايگاني سپرده شد
رح يكي از جانب سازمان تأمين اجتماعي و ديگري از سوي سازمان نهايتاً دو ط

  .مديريت و برنامه ريزي تسليم دولت گرديد
  

  :طرح سازمان تأمين اجتماعي
نظام جامع رفاه و « طرح سازمان تأمين اجتماعي با نام 1379در تيرماه سال 
  .تحويل رياست جمهوري گرديد» تأمين اجتماعي

ارت يا يك سازمان ملي تحت عنوان وزارت يا در اين طرح تشكيل يك وز
اين نهاد پس از . رفاه و تأمين اجتماعي در نظر گرفته شده بود) سازمان ملي(

اي، حمايتي، امدادي را در كشور  بيمه: بايد ساماندهي در سه مقوله تأسيس مي
و ساير نهادهاي متولي در اين سه حوزه با حفظ شخصيت . به عهده گيرد
دون آنكه در هم ادغام شوند تحت اختيار و در حوزة نهاد جديد حقوقي خود ب

قانون نظام جامع رفاه و «زمان تصويب . قرار گيرند، و به فعاليت خود ادامه دهند
نبايد بيشتر از دو سال ) سازمان(و تدوين اساسنامه وزارت يا » تأمين اجتماعي

ياستها يا خط مشي به درازا بكشد و در طي اين مدت همة نهادها موظفند از س
شوراي عالي رفاه و تأمين «هاي كالن مصوب و ابالغي  نامه و مقرارت و آيين

جديد كه مغايرتي با قوانين موجود آنها نداشته ) يا سازمان(و وزارت » اجتماعي
  .باشد پيروي كنند

شود،  كه با رياست رئيس جمهور تشكيل مي» شوراي عالي رفاه و تأمين«
سازي براي برقراري نظام  ستهاي كالن اين نهاد و زمينهمسئوليت تدوين سيا
در ساختار نهاد جديد سه شوراي تخصصي، همĤهنگي و . جامع را بر عهده دارد

  :شود نظارت در نظر گرفته مي
متشكل از شوراي (اي   شوراي تخصصي همĤهنگي نظارتي بر امور بيمه-1

والن سازمان تأمين كه از مسئ) هاي بازنشستگي و شوراي بيمة درمان بيمه
  .آيد اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري به وجود مي

 شوراي تخصصي همĤهنگي و نظارت بر نظامهاي حمايتي متشكل از -2
مسئوالن بهزيستي، كميتة امداد، بنيادها، آستان قدس و بخشهاي خصوصي 

  .فعال در امور حمايتي
  .امهاي امدادي شوراي تخصصي همĤهنگي و نظارت بر نظ-3

اي يا حمايتي نبايد  ديدگاه ناظر بر طرح سازمانهاي كنوني در بخش بيمه
بالفاصله و سريع در هم ادغام شوند بلكه در طي روندي در سطوح مختلف به 
ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مرتبط شوند و در آينده بايد 

: اي داراي سه نهاد  طقهاي تأسيس شوند و هر سازمان من سازمانهاي منطقه
  .، بيمة درمان و بيمة بيكاري گردد)بلند مدت(تأمين اجتماعي 

  
  :طرح سازمان مديريت و برنامه ريزي

سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسالمي نتيجة تحقيقات كارشناسان 
 به عنوان طرح خود 1380معاونت امور اجتماعي اين سازمان را در تيرماه 

  . دادتحويل دولت
 نهاد 8 نهاد به 13در اين طرح نهادها و سازمانهاي مسئول تأمين اجتماعي از 

  .بر آن نهاده شد» ساختار سازماني نظام تأمين اجتماعي«كاهش داده و نام 
  :گردد نويس اين اليحه دو راهكار ارائه مي در پيش
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همة امور به وزارت بهداشت محول و :  راهكار اول بدين گونه است كه-1
به وجود آيد و در » بهداشت، درمان و تأمين اجتماعي«اي تحت عنوان  وزارتخانه

مقابل وزارت بهداشت نيز بخش آموزش پزشكي را طي حداكثر دو سال به 
 راهكار دوم كه در صورت عدم تصويب راهكار اول -2. وزارت علوم واگذار كند

وزارت «اي تحت عنوان  تواند به كار گرفته شود، عبارتست از ايجاد وزارتخانه مي
، كه بالفاصله وزارت تعاون منحل و تمامي وظايف آن »تأمين اجتماعي و تعاون

  . به وزارتخانة جديد محول خواهد شد
  :مشتمل بر نهادهاي زير خواهد بود» وزارت تأمين اجتماعي و تعاون«
كه همان سازمان تأمين . سازمان تأمين اجتماعي كارگران و حِرَف آزاد -1
فرمايان  تماعي كنوني است و مسئوليت پوشش مشموالن قانون كار، خويشاج
و كاركنان مشمول قانون تأمين ) پردازند آنها كه خود حق بيمة خود را مي(

عالوه بر اين صندوق درمان حِرَف و مشاغل . اجتماعي را به عهده خواهد داشت
  .شود لحاق ميآزاد نيز از سازمان خدمات درماني منفصل و به اين سازمان ا

كه از تغيير نام سازمان بازنشستگي : سازمان تأمين اجتماعي كاركنان دولت -2
  .شود كشور و پيوستن به صندوق بيمة درمان كاركنان دولت به آن تشكيل مي

 كه تحت پوشش قرار دادن كادر سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح -3
  .به عهده خواهد داشترا ) اعم از نظامي و انتظامي(نيروهاي مسلح 

 كه نخستين بار رسماً وظيفة پوشش سازمان تأمين اجتماعي روستاييان -4
خدمان اين . اي تخصصي برعهده خواهد داشت شاغالن روستايي را به گونه

سازمان نيز از طريق شبكة بهداشت و درمان روستايي به روستاييان عرضه 
  .شود مي
از ادغام بنياد شهيد انقالب اسالمي، بخش  و ايثارگران كه  بنياد امور شهدا-5

جانبازان بنياد مستضعفان، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و صندوق ديگر اقشار 
  .سازمان بيمه خدمات درماني به وجود خواهد آمد

  سازمان بهزيستي -6
  .كميتة امداد خميني -7

امداد از با توجه به اينكه، تفكيك و تعيين وظايف سازمان بهزيستي و كميتة 
در اين طرح . ريزي انجام خواهد گرفت جانب سازمان مديريت و برنامه

شوراي عالي تأمين «گذاريهاي كالن براي وزارتخانة جديد از سوي  سياست
انجام خواهد گرفت كه رياست آن را رييس جمهوري و يا » اجتماعي كشور

  .معاون وي بر عهده خواهد داشت
ريزي كشور از تأمين  ريف سازمان مديريت و برنامهديدگاه ناظر بر اين طرح بر تع

 اقتصادي و -اجتماعي استوار است، كه به تأمين اجتماعي با رويكردي اجتماعي
مباني اين طرح بنا به ادعاي طراحان آن ظاهراً به روندي . شود طبيعي روبرو مي

كه يك وجه آن توسعة اقتصادي و وجه ديگر آن عدالت اجتماعي است، اشاره 
  .بايد دو اقدام موازي در تحقق اين اهداف انجام گيرد ارد و بر اين اساس ميد

اوالً گسترش خدمات در سطح با توجه به امكانات موجود كه كماكان در حال 
اجراست، و ثانياً جامعيت خدمات و بهبود كيفيت خدمات ارائه شده كه با 

  .يابد گسترش در عمق معنا مي
 تأمين اجتماعي طرح سازمان مديريت و برهمين اساس بود كه سازمان

كرد و مدعي بود كه  ريزي كشور را طرحي صددرصد دولت محور اعالم مي برنامه
. حقوق مردم، تكليف دولت، عدم تمركز و نظارت عاليه در طرح مشخص نيست

شود كه باالخره تصميم نهايي و حرف  عالوه بر اين در اين طرح مشخص نمي
. و چه كسي در مقابل مجلس پاسخگو خواهد بودزند  آخر را چه كسي مي

  .كند همچنين اين طرح دربارة كميتة امداد سكوت مي
اي رئيس سازمان تأمين اجتماعي، رئيس   در جلسه1380در اوايل مرداد 

ريزي  جمهور را متقاعد نمود كه طرح پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه
كند و طرح  ي را برآورده نميانتظارات يك طرح جامع رفاه و تأمين اجتماع

  .)، روزنامة كار و كارگر1380 مرداد 13 (ريزي رد شد سازمان مديريت و برنامه
در اوايل سال جاري مجلس اليحة قانون نظام جامع تأمين را پس از رفت و 
برگشتهاي چند باره به شوراي نگهبان و ايراد و اصالح به تصويب رساند، در 

وزير پيشنهادي خاتمي رأي اعتماد داد، و وزارتخانه  مجلس به 1383مردادماه 
  .رفاه و تأمين اجتماعي ايجاد گرديد

  

  نگاهي به اوضاع جاري
اتيكتهاي، » قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي«حتي اگر به سطر سطر 

تأمين و رفاه، مشاركت مردمي و فراگير و نظاير اينها الصاق شوند، بر اساس 
هاي توسعه و قانونهاي  شور جاري است و بر بنياد قوانين برنامهآنچه فعالً در ك

مصوب مجلس و دولت، فرآيندي جز بازتوليد و گسترش فقر، عدم برخورداري از 
قانوني، در انتظار  تأمين اجتماعي و درماني و بازنشستگي، رواج هرج و مرج و بي

  .مردم ايران نيست
اي به استخدام موقت  ور بخشنامه با صد15/12/73وزارت كار رژيم در تاريخ 

اين به مفهوم آن بود كه . كارگران شكل و تأكيد قانوني و رسمي داد
داران، صاحبان صنايع با استناد به اين بخشنامه دسته دسته كارگران  سرمايه

رسمي و با سابقه خود را از كار بيكار و اخراج كردند و سپس آنها را با عنوان 
  : يعني. ي به كار گرفتندكارگر موقت و قرار داد

  بدون تعهد در پرداخت مزاياي قانوني، با حقوق بسيار كمتر،
  .بدون برخورداري از حقوق بيمه و تأمين اجتماعي و بازنشستگي

داران با استفاده از همين بخشنامه كارگران را به  برخي از سرمايه«انچنانكه 
ن بدون ذكر آغاز و تنظيم قراردادهاي موقت به صورت سفيد با امضاي طرفي

پايان مدت كار و اخذ چك و سفته مجبور نمودند تا در صورت كوچكترين 
. »حكم اخراج وي صادر شود. . . اعتراضي از سوي كارگر به حقوق، دستمزد و 

، دولت 1374در ادامة اين تهاجم، در سال ). 77 بهمن 11روزنامة كار و كارگر، (
ارگران قراردادي، موقت و پيماني را هاشمي رفسنجاني دامنة به كارگيري ك

 قانون كار آمده است 7 ماده 2بدينگونه كه در تبصره .  اي داد سابقه گسترش بي
تواند قرارداد، دائمي تلقي  در كارهايي كه طبيعت آن جنبة مستمر دارد مي«

تعبير قانون اينگونه انجام گرفت كه در كارهايي كه طبيعت آن جنبه . »شود
و از آن پس بود كه . تواند قرارداد دائمي تلقي نشود م ميمستمر دارد ه

  .اي يافت قراردادهاي موقت براي كارهاي دائم گسترش فزاينده
شركتهاي پيمانكار به عنوان عامالن اجاره دهندة نيروي كار روز بروز افزوده 
شدند، و در نتيجه حقوق كارگران و از جمله حق بيمة بيكاري و تأمين 

  . ي از كارگران پايمال گرديداجتماعي گروه
ادامه و گسترش تهاجم به كارگران را جناح واليت مدار رژيم با تالش در مسخ و 

 دار و 1378در اسفندماه . گرفتند اعتبار كردن قانون كار رژيم پي محدود و بي
اي و مجلس پنجم با تصويب خارج كردن كارگاههاي زير پنج نفر از  دسته خامنه

 ميليون كارگر و خانوارهايشان 2 و تأمين اجتماعي، نزديك به شمول قانون كار
  .را از حداقلهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي محروم كردند

 تالش شد تا با مصوبه مستثني كردن كارگران كارگاههاي 1381در زمستان 
گروه )  قانون كار191در ارتباط با ماده (زير ده نفر از برخي مواد قانون كار 

  .ز كارگران و زحمتكشان نيز از حقوق تأمين اجتماعي محروم شوندزيادي ا
همچنين مجلس ششم با توجيه ايجاد اشتغال خروج كارگران قاليباف را از 
شمول قانون كار  و تأمين اجتماعي تصويب كرد و با اين مصوبه نيز گروه زيادي 

 كم سن و  درصد آنان را زنان و دختران90از كارگران روستايي كه نزديك به 
  . توانند از تأمين اجتماعي برخوردار شوند دهند،  نمي سال تشكيل مي

اجراي طرح بازسازي «مسئلة ديگر كه بايد مورد توجه قرار گيرد، تصويب قانون 
حمايت از بازسازي «اساس اين طرح كه به دنبال قانون . است» و نوسازي صنايع

نيروي كار ) اخراج(هدف تعديل به اجرا درآمد، » و نوسازي صنايع نساجي كشور
و به ويژه تعديل و جايگزين كردن كارگران و كارمندان رسمي با كارگران 

كند و گروه كثيري از كارگران را از تأمين اجتماعي و  قراردادي را دنبال مي
داران و صاحبان   اين طرح سرمايه9بر اساس ماده . كند بازنشستگي محروم مي

درصد نيروي كار با سابقه و رسمي خود را تعديل 10توانند هرسال  صنايع مي
 سال سابقة 25 اين طرح؛ كارگراني كه 10بر اساس ماده . كنند) بخوانيد اخراج(

 30 طرح، كارگراني كه 13براساس مادة . توانند بازنشسته شوند كار دارند مي
لين اين طرح در او. شوند  سال سن دارند، مازاد شناخته مي50سال سابقة كار و 

گام موجب حذف مزاياي شغلي كارگران خواهد شد و از سوي ديگر سرمايه 
داران با سؤاستفاده از اين طرح اقدام به اخراج كارگران در مقاطع پايينتر 

 سازمان تأمين اجتماعي آمده 11همچنين در بخشنامة شماره . خواهند كرد
جانبه نسبت به  سال، چنانچه كارفرما يك25است در مورد كارگران با سابقه 
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 درصد سهم 50 سال  باقيمانده 5بازنشستگي كارگر اقدام كند در مورد 
قانون مالياتهاي .  درصد ديگر را دولت بايد بپردازد50بازنشستگي را كارفرما و 

مستقيم در جهت افزايش ماليات دستمزدها مورد ديگري است كه بايد به آن 
رمندان در حذف شمول و تهاجم و تعرض به كارگران و كا. اشاره كرد

برخورداري آنان از تأمين اجتماعي و قوانين كار در دولت و مجلس اصالحات 
 قانون 94 مجلس ششم با تصويب  ماده 1382سابقه يافته در ديماه  گسترش بي

نظام صنفي، قانوني را تصويب كرد كه بر اساس آن كاركنان واحدهاي صنفي 
  .هاي تأمين اجتماعي خارج شدند ش بيمهاز پوش)  ميليون نفر5/1يعني حدود (

سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت : گويد  قانون نظام صنفي مي94ماده 
شكايت هريك از كاركنان واحدهاي صنفي مبتني بر عدم پرداخت حق بيمه در 

تواند با نظر بازپرس يا مندرجات دفاتر  مدت همكاري توسط افراد صنفي، مي
و اين به مفهوم آن است كه با » .يمه را دريافت كندقانوني استناد و حق ب

احتساب خانوار اين افراد حدود شش ميليون نفر از تحت پوشش تأمين 
 درصد جمعيت تحت 23يعني حدود . شوند اجتماعي و بازنشستگي خارج مي
با تصويب اين ماده بازرسي از كارگاههاي . پوشش سازمان تأمين اجتماعي

شود كه كارگري براي احقاق حق خود شكايت كند  مياصناف در صورتي ممكن 
و از آنجا كه كارگر در شرايط  امروز به دليل ترس از اخراج از كار،  چنين 

با تصويب اين قانون هر نوع . نخواهد كرد، در نتيجه احراز حق نخواهد شد
حمايت قانوني براي اقدام بيمه كردن كارگران شاغل در اصناف از ميان برداشته 

اكنون با گسترش خصوصي سازي موضوع ممنوعيت بازرسي از  البته هم. شود مي
ها شنيده  واحدهاي بزرگ صنعتي در صحن مجلس و راهروهاي وزارتخانه

شود، و سازمان تأمين اجتماعي حق ورود به كارگاهها براي بازرسي و وصول  مي
ارا بود، از  قانون تأمين اجتماعي د36مطالبات سازمان را كه به استناد ماده 

  . دست داده است
يكي ديگر از مواردي كه بايد به آن اشاره كرد صدور رأي اخير ديوان عدالت 

  . اداري مبني بر عدم پرداخت مستمري بيمه بيكاري به كارگران قراردادي است
 مورد براي خاتمه 6» شرايط خاتمه كار« قانون كار در سر فصل 21طبق مادة 
 از -3 بازنشستگي كارگر، -2 فوت كارگر،           -1 : بيني شده است كار پيش

انقضاي مدت قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم -4كار افتادگي كارگر، 
 پايان كار قراردادهايي كه مربوط به كار معين -5تجديد صريح يا ضمني آن، 

  . استعفاي كارگر-6است، 
ار شكايتي را تنظيم و به سازمان تأمين اجتماعي با تكيه بر اين ماده قانون ك

در حكم ديوان عدالت اداري نيز با توجه به . ديوان عدالت اداري ارائه كرده بود
چون كارگر به لحاظ اتمام مدت قرارداد كار منعقده «همين ماده آمده است كه 

با كارفرما، بيكار شده است و در قراردادهاي با مدت معين و يا كار معين، چون 
نمايد و نتيجة چنين  عامداً و با تمايل مبادرت به انعقاد آن ميكارگر عالماً و 

بيني است و از طرفي بيكارشدن بدون ميل و  قراردادي نيز برايش قابل پيش
 بيكاري محقق نيست، لذا مستحق دريافت   قانون بيمه2اراده مذكور در ماده 

 70به به عبارت ديگر بر اساس همين حكم نزديك » .باشد بيمه بيكاري نمي
كه (درصد كارگران ايراني از حق داشتن حداقل مستمري براي دوران بيكاري 

محروم ) توان زماني را براي پايان يافتن آن در نظر گرفت در شرايط كنوني نمي
  . اند شده

عالوه بر اين بايد به اين مسئله كه اخيراً در مراكز درماني با كارگران قراردادي، 
بر اين اساس گروه زيادي از . شود، اشاره كرد  ميقراردادهاي يكماهه منعقد

  .اند كارگران از حداقلهاي تأمين اجتماعي و درمان و بازنشستگي محروم شده
نامه بازخريد كاركنان رسمي دولت تصويب شد كه در نتيجه   آئين80در ديماه 

  . گروه ديگري از كاركنان از مزاياي قانوني و تأمين اجتماعي  محروم شدند
ر نهايت و از همه مهمتر موضوع مصوبات برنامة چهارم توسعة اقتصادي و د
باشند و كليه  داران ملزم به بيمه كردن كارگران نمي در اين برنامه، سرمايه. است

توانند از بيمه  شود و كارگران نمي تعهدات تأمين اجتماعي از آنان سلب مي
تعهدات و وظايفي كه . درمان و بازنشستگي و تأمين اجتماعي برخوردار باشند

داران و  هم اكنون بر اساس قانون كار و تأمين اجتماعي بر عهده سرمايه
اي و  كارفرمايان است، از آنان سلب و خود قانون كار به عنوان يك قانون توصيه

و اصوالً تضمينهاي قانوني براي دستيابي . نه اجرايي  محسوب خواهد شد

 قانون كار موجود منتفي خواهد شد و شود، كارگران به حقوق خود لغو مي
داران و امنيت سرمايه و در راستاي  قوانين كار متعدد منطبق بر نياز سرمايه

توان به چگونگي اجراي  مي. خصوصي سازي و نئوليبراليسم نوشته خواهند شد
داران و كارفرمايان  قانون كار در مناطق آزاد اشاره كرد كه كلية تعهدات  سرمايه

 83ماده ) د(بر اساس بند .  كارگران در اين مناطق حذف شده استدر برابر
قانون برنامة توسعه چهارم تكاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي از عهدة 

داران برداشته و از متن قانون كار منتزع و به قانون جامع  بنگاهها و سرمايه
  .شود تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري منتقل مي

داران به كارگران و زحمتكشان،  تهاجمات و تعرض دولت و سرمايهعالوه بر همه 
  : بايد به دو طرح ديگر نيز اشاره كرد

يكي تهيه طرح خروج كارگران موقت از شمول قانون كار توسط مجلس هفتم 
است

                                                

نمايندة شبستر در مجلس شوراي اسالمي گفت كه طرحي براي خارج . 
ايلنا . (انون كار  در دست تهيه استكردن كارگران موقت و روزمره از شمول ق

استاد و «و ديگري طرح اشتغال موقت بر اساس رابطة ) 01/08/1383
محمد رضا اميرحسنخاني عضو كميسيون اجتماعي مجلس . است» شاگردي

، كه اساساً هر )05/08/1383ايلنا، (گفت كه اين طرح نيز در دست تهيه است 
 از كارگران از حقوق بيمه بيكاري و دو اين طرحها محروم كردن تعداد ديگري
  .كند تأمين اجتماعي و بازنشستگي را دنبال مي

  :دهد كه آنچه در باال بدان اشاره گرديد در شرايطي رخ مي
 درصد آن زير خط فقر 25 درصد نيروي كار كشور زير خط فقر و بيش از 65

 حسن صادقي رئيس كانون عالي شوراهاي اسالمي،(كند  مطلق زندگي مي
 هزار 106 برابر 1383حداقل حقوق براي سال ). 16/07/1382خبرگزاري ايلنا 

 تومان از سوي شوراي عالي كار تعيين شده كه با خط فقر در هر نقطه 600
خط فقر ). 83محمد ولي، خانة كارگر، ارديبهشت . (ايران فاصله فاحشي دارد

 9وزنامة شرق، ر( هزار تومان نيز گذشته است 240 -220نسبي در تهران از 
 درصد كارگاههاي صنعتي كشور  كمتر از ده نفر كارگر دارند و 90) 1383آبان 

گونه تشكل كارگري كه بتواند از حقوق كارگران دفاع  در اين نوع كارگاهها هيچ
و در كارگاههاي ) 1383محمد ولي، خانة كارگر، ارديبهشت . (كند، وجود ندارد

ن بر اساس قرار داد موقت صورت گرفته و  درصد از استخدام كارگرا43بزرگ 
.  درصد بالغ شود85 – درصد 90اين ارقام و آمار بايد تا پايان برنامه چهارم به 

  ). 83محمد ولي، خانة كارگر، ارديبهشت (
بر اساس همين آمار، حجم وسيع تعديل نيروي كار و بيكار سازيها نشان 

بخوانيد اخراج (ي تعديل داران برا دهد كه دست كارفرماها و سرمايه مي
و آراء صادره از سوي هيئتهاي حل «به هيچ وجه بسته نيست، ) كارگران

درصد  موارد احكام صادره از شوراي حل 80اختالف بيانگر آن است كه در 
محمد ولي، (» اختالف به نفع كارفرما و برعليه و در تعديل كارگران بوده است

  ).1383خانة كارگر، ارديبهشت 
عيدعلي كريمي از (كنند  د، كارگران قراردادي در مشاغل دائم كار مي درص95

عالوه بر اينها، هم سازمان تأمين اجتماعي  ). 18/01/1383مسئولين خانة كارگر 
و هم صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح با 

 قرار اند و در معرض ورشكستگي موضوع كمبود و كسري منابع مالي روبرو 
 هزار كارگاه تحت پوشش تأمين اجتماعي تهران بزرگ 340بيش از . دارند

گيرد اين كارگاهها   هزارنفر بيمه شده را در بر مي600 ميليون و1هستند كه 
 ميليارد ريال به ادارة كل تأمين اجتماعي بدهكار 836بيش از ) كارفرمايان(

بايد اضافه كرد ). امة شرقروزن(هستند و حاضر نيستند يك ريال هم بپردازند، 
 هزارميليارد ريال به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار 14كه هم اكنون دولت 

 ميليارد تومان كسري بودجه دارد و 8/1است و يا اينكه صندوق بيمه بيكاري 
خود دولت طي . تواند حفظ كند حتي سطح امكانات و خدمات فعلي را نيز نمي

د سهم خود كه بر طبق قانون بر عهده وي  درص3 سال گذشته از پرداخت25
قابل توجه است كه دولت حداقل تا يك . گذاشته شده خودداري كرده است

دوره كوتاه مدت قادر به پرداخت بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي نيست 
   13  بقيه در صفحه                                                    )روزنامة شرق(
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  »فراخوان ملي رفراندوم«باز هم در باره 

در خواست شاگردي از 
 استاد

  رضا اکرمي 
۰۳/۰۱/۲۰۰۵  

ساعتي پيش پاسخ دردمندانه و مسئوالنه استاد ارجمند        
، آقاي دكتر محمد ملكي بـه اسـتاد بزرگـوار ديگـر ،              

مطلبـي  . آقاي علي اصغر حاج سيد جوادي را خواندم         
سـايت انتـر نتـي      در  .  سخني بـا دوسـت       «تحت عنوان   

  »عصر نو«
ضمن دردآشنا ديـدن نگـاه و نگـرش ايـشان در نقـد               

مقاله جناب حاج سيد جوادي ، نه جائي براي خود در           
 در »پـا برهنـه دويـدن    «اين مناظره مي بينم و نـه قـصد      

اما ايشان در پايان مقاله خود      .گفتگوي بين دو دوست     
از به اصولي اشاره داشته اند كـه اگـر چـه بـا شـناخت                

سابقه فكري و مبارزاتي كـه داشـته انـد مـورد سـئوال              
نبود ،اما عدم صراحت آنها در فراخواني كه ايشان هم          
ــي باشــند    ــده آن م ــضاء كنن ــاي اصــلي ام ــره ه از چه
همــانطور كــه مــي دانــيم منــشا دامــن زدن بــه بحثهــا و 
حدس و گمانهاي بسياري گرديد كه شايد مي شـد از           

  . وقوع آن احتراز كرد
كي در مقاله خود ضمن بيان اين حقيقـت كـه           آقاي مل 

هـدف شـروع يـك     «با انتشار فراخـوان در وحلـه اول    
 «:  مي نويسند    »ها بود كه عملي شد        گفتمان بين گروه  

بايد با كشاندن مردم به صحنة مبارزه و فراهم سـاختن           
ــشار   ــزاب و انتـ ــا آزادي احـ ــوان بـ ــه بتـ ــرايطي كـ شـ

ري و آزادي   هاي سياسـي و فكـ       هاي همة نحله    روزنامه
ــدانيان سياســي ــار همــة   همــة زن ــ عقيــدتي و در اختي ـ

جمعي و نظارت     هاي ارتباط   ها قرار گرفتن رسانه     گروه
ــين  ــر يــك   احــزاب و ســنديكاها و مراجــع ب ــي ب الملل

هـاي    تـرين پايـه     انتخابات آزاد موفـق شـويم و اساسـي        
ساختاري نظام سياسي آيندة ايران را در قانون اساسـي          

  » كه خواست شما و ماست بنا نهيمبر سه پاية زير 
ــردم  1   ــاس م ــوري براس ــ جمه ــاالري و  ـ س

ـ 3ـ جدايي دين از دولت و حكومت؛        2گرايي؛    كثرت
دموكراســــي براســــاس آزادي سياســــي و عــــدالت 

 .اجتماعي
  

ــراين نكتــه درســت نيــز انگــشت   ايــشان پيــشتر ب
مـــن در ايـــن يادداشـــت  « :گذاشـــته انـــد كـــه 

مزهـا ائـتالف    قر  گويم يكي از خط     باصراحت مي 
مـا بارهـا    . هاست  طلب  يا نزديك شدن به سلطنت    

ايم هركس كـه شناسـنامة ايرانـي دارد حـق             گفته
دارد در مــورد آينــدة ايــران بگويــد و بنويــسد و 

سـاالري جـز      ما از آزادي و مـردم     . تصميم بگيرد 
  ».فهميم اين چيزي نمي

با توجه به چنـين صـراحت هـائي و بـا توجـه بـه                
ــه الاقــل در ميــ    امــضاء كننــده اوليــه   8ان اينك

فراخوان ، كسي خالف اين سابقه و ايـن نگـرش      
آيـا  . را در قبال  سلطنت طلبان بيان نداشته است           

جا نداشت و هنوز هـم جـا نـدارد تـا از شـكاف               
بزرگي كه در صفوف نيروهاي جمهوريخـواه از        
همين منظر ايجاد شده است جلـو گيـري كـرد و            

ــر پاشــنه در«بقــول معــروف  ســت خــود  در را ب
و به جـاي نوشـتن توضـيح و تفـسير            . »گذاشت  

هاي 
اقدام 

ايراني در هر صـحنه دمكراتيـك انتخابـات ، بـر            
اصول پايه اي يك حكومت واقعا دمكراتيـك و         
مردمساالر كه با توجـه بـه تمـام سـوابق تـاريخي            

 در ســنت ســلطنت و دســتگاه شــيخ ، ،مــاكــشور 
  . نشاني از آن نبوده است ، اقدام نمود

گوناگون ، اما فردي ، نسبت بـه تهيـه متنـي             
كرد كه ضمن پذيرش حق تمام شهروندان        

ــدين مــضمون ، امــضاء    ــد نوشــتن متنــي ب ــدون تردي ب
گرايشي از طيف حاميان نظـام پادشـاهي را بـه همـراه             

كه همچنان دل در گـرو      » جمهوريخواهان  «آندسته از   
نوع تعديل شـده تـري از حكومـت دينـي را دارنـد بـا          

 داشــــت امــــا يقينــــا در صــــفوف خــــود نخواهــــد
جمهوريخواهان دمكرات و الئيـك ايـران ، پـشتيبانان          

  . پايدارتر و مطمئن تري مي يابد
نيروئي كه يقينا طالب مداخله خارجي در امور داخلي         

و طبعـا از ايـن زاويـه از امكانـات پايگـا             . خود نيـست    
ههاي ثابت بيگانه بر خوردار نيست اما براي شما و مـا            

يـن نيـرو البتـه معمـوال عالقمنـد اسـت بـر              ا. چه بـاك  
ظرفيت مبارزات  و مقاومتهاي  مردمي غلو كند ، همه           
يا هيچ بخواهد ، در بسياري موارد آرزوهـاي خـود را            

امـا آرمـانخواه اسـت ، آمـاده         . جاي واقعيت بگـذارد     
است به پاي آرمانهاي انـسانيش جـان بگـذارد ، مـردم      

 ،اگـر چـه     گراست از قدرت گيري مردم نمي هراسـد       
تيغ سركوب جالد، كمـي پـيش از شـما، بـر گـردنش          
نشسته است و راهي جز از دور بر آ تش دست داشـتن     
در پيش رويش باز نبوده است ،و البته به طور ناصواب      

بـسياري از    «از همگامي چون شما هم بايد بشنوند كه         
ايرانيهاي مقيم خارج مصداق كساني هـستند كـه پـاي           

 امـا   ».دهند لنگش كن    دستور مي گود ايستاده و مرتب     
فكر مي كنم اكثريت آنها  ودر ايـن جـا مـرادم همـان               
بخــش برنمرزيــست ، از جــنس همانهــائي هــستند كــه 
قربانيــان قتلهــاي زنجيــره اي بودنــد و همانهــائي كــه ، 

شجاعانه در داخـل ايـران پـا پـيش گذاشـته انـد و بـر                 
ضرورت نقطه پايان گذاشتن ، بر اين شـب سـياه پـاي             

  .فشارندمي 
صـــداي . جـــا دارد بـــه ايـــن نيـــرو تكيـــه شـــود      

و بـه اتفـاق     . جمهوريخواهانه ، داخل و خارج نشناسد       
 اصلي كه در نامه اتان اشاره   3هم براي بر پا داشتن سه       

 .داشته ايد كمال همفكري و همگامي را بكار گيريم 
  
  

آقاي حجت اهللا معيني 
 جاغروند،

! يکي از پدران فدائيان درگذشت  
 
  

 حجت اله ي آقا ماه،يد ۷بامداد روز دوشنبه  
( اران جان باخته ، هبتي چاغروند ، پدر ينيمع
 ي در اثر سکته قلب،ينيو بهروز مع) ون يهما

  .  جهان فرو بست ازچشم
ن يشتر نداشت که پدرش معي  چند سال بيو 

 يل عدم همکاريالسلطنه ، حاکم لرستان را، بدل
دردوره محمد . ختند يبا رضا شاه ، بدار آو

رضا شاه ، سه فرزندش منصوره ، بهروز و 
شان ي از خويادي همراه با تعداد زينيهبت مع

ده ي به بند کش– ي خانواده اعظم–کش  ينزد
  . در زندانها شد ءشدند و او آواره

بهروز . ز آسوده نماند ي ني اسالميدر جمهور
 ، در يالتيت تشکيک ماموريان يدر جر

ش يهبت همراه ب. پرد  جان سيتصادف رانندگ
  اعدام کانش به جوخهياز ده تن از اقوام و نزد
 که –گرش محمد رضا يسپرده شد و فرزند د

 ر و سپس آزادي دستگ–هنوز محصل بود 
  . برديد بسر مي و امروز درتبعگشت

 ها ين همدرديق تري          ما ضمن ابراز عم
زمان محمد رضا و خاطره يبا همرزمان عز

 و يني معيت به خانواده هايم تسل واعالينيمع
 يم مين غم و  اندوه سهي ، خود را در اياعظم
  .م يدان
  
 
             يته مرکزيکم

  رانيان خلق ايسازمان اتحاد فدائ
    ۲۰۰۴ دسامبر ۲۸ -  ۱۳۸۳ ي د۸
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را آسوده » استاد«
 گذاريد،

 ! بکار خويش رسد 
  احمد آزاد

  ۲٠٠۵ ژانويه ۵/ ۱٣۸٣ دي ١٦
   

پيش رفيق عزيز من رضا اکرمي در چتد روز 
در خواست شاگردي از « مطلبي با عنوان 

، خطاب به آقاي ملکي، از ايشان دعوت »استاد
نوشتن توضيح و تفسير  « کرده است تا بجاي 

، چنانچه واقعا به » هاي گوناگون، اما فردي
گفته هاي خود پاي بند است، دست به تهيه 

حق تمام ضمن پذيرش « متني زند که در آن 
شهروندان ايراني در هر صحنه دمکراتيک 
انتخابات، بر اصول پايه اي يک حکومت واقعا 
دمکراتيک و مردمساالر که با توجه به تمام 

 در سنت سلطنت و  سوابق تاريخي کشور ما
تاکيد » دستگاه شيخ، نشاني از آن نبوده است، 

اشاره  شان نزول اين درخواست، . شده باشد
سخني با «ي ملکي است با عنوان به نوشته آقا

که در پاسخ مطلب ) سايت عصر نو(» دوست 
انتقادي آقاي حاج سيدجوادي نوشته شده بود 

« و در آن آقاي ملکي ضمن دفاع از بيانيه 
به انتقادات » رفراندوم تغيير قانون اساسي

خط «مطرح شده پاسخ داده و به قول خود 
  . هايش را ترسيم کرده است«قرمز
رفراندوم تغيير قانون «ان انتشار بيانيه از زم

تا کنون مطالب متعددي پيرامون آن » اساسي
نوشته شده و انتقادات معيني به اين بيانيه چه 

و چه از  از زاويه محتوي، چه از زاويه شکل 
. زاويه شيوه پيشبرد آن صورت گرفته است

در اين فاصله نيز کم و بيش مدافعين اين طرح 
ه کوشيده اند تا به اين به صورت پراکند

آنچه دراين ميان . انتقادات پاسخ گويند
برجسته است، پراکندگي، تشتت و پنهان شدن 
موضوع اصلي در البالي اين نوشته ها واز 

  . جمله نوشته رضا اکرمي است
   

هاي سياسي   تن از چهره۸در آذرماه امسال، 
ملي، ملي مذهبي و دانشجويي در داخل و  

فراخوان ملي «به انتشار بيانيه خارج از کشور 
مبادرت ورزيدند که در » برگزاري رفراندوم

پرسي با نظارت  برگزاري يک همه«آن خواهان 

المللي براي تشکيل مجلس  نهادهاي بين
نويس يک  مؤسسان به منظور تدوين پيش

قانون اساسي نوين، مبتني بر اعالميه جهاني 
. دان شده» حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقي آن

اين اقدام ابتدا به ساکن نبوده و به گفته برخي  
از تنظيم کنندگان اوليه، از چند ماه قبل از 

 پيرامون آن با برخي نيروهاي  انتشار بيانيه،
آقاي . سياسي نيز مذاکراتي صورت گرفته بود

اين دست  « :سازگارا در اين مورد مي گويد
اندرکاران نيز تا آنجا که دستشان مي رسيده 

ت در ايران با بسياري از اشخاص و گروه اس
هاي سياسي صحبت کرده و آنها را در جريان 
. گذاشته و خواهان امضاي آنان شده بودند

عده اي مخالفت کرده و عده اي نيز ضمن 
موافقت امضاي خود را به بعد موکول کرده 

سيزده جواب به سيزده سؤال در . (»بودند
نترنتي سايت اي/ مورد فراخوان رفراندوم 

  )١٣٨٣ دي ١۶چهارشنبه اخبار روز 
به اين ترتيب اين بيانيه را مي توان يک اقدام  

سياسي معين، حاصل مذاکرات و گفتگوهاي 
چند ماهه بخشي از نيروهاي سياسي ايران 

اين اقدام سياسي ناظر بود بر . دانست
برگزاري يک همه پرسي براي تغيير قانون 

نيز مي بايست اساسي ايران و به همين منظور 
تعدادي امضاء الزم براي اين خواست جمع 

اگرچه قانون اساسي ايران . آوري مي شد
ميزان امضاءهاي الزم براي درخواست همه 
پرسي را روشن نکرده است، ولي به هر حال 
براي آن که درخواست همه پرسي صورتي 

داشته باشد، » محکمه پسند« قانوني و بقولي 
ا آن موافق بوده و بايد درصدي از مردم ب

. درخواست همه پرسي را امضاء مي کردند
کميته همه پرسي نيز بالفاصله پس از انتشار 
. بيانيه دست به کار جمع آوري امضاء ها شد

پيش نويس يک قانون اساسي جديد نيز تهيه 
اين متن به رويت تني چند رسيد و ( شده بود 

منجمله آقاي حاج سيد جوادي نقدي بر آن 
تا اين مرحله همه چيز روشن و    )..نوشت

هر کس مي توانست موافق يا . مشخص بود
بيانيه به روشني . مخالف اين همه پرسي باشد

را ) تغيير قانون اساسي ( موضوع همه پرسي 
روشي است که در اين . تعيين کرده بود

کشورهاي دمکراتيک بکار گرفته مي شود و 
تنظيم کنندگان نيز تاکيد کرده بودند که 
خواهان برگزاري اين همه پرسي از طريق راه 

  .هاي قانوني هستند
اما بدليلي که تا کنون تنظيم کنندگان اوليه در 
مورد آن توضيحي نداده اند، بفاصله چند روز 

رنامه برگزاري همه پس از انتشار بيانيه، ب
پرسي متوقف شده و بيانيه نويسان اعالم 
کردند که هدف آنها تنظيم قانون اساسي جديد 
و برگزاري رفراندوم نبوده، بلکه تنها خواهان 

» رفراندوم تغيير قانون اساسي«تبديل شعار 
بديگر سخن تنظيم . هستند » گفتمان ملي«به 

ي کنند اين بار پيشنهاد م کنندگان بيانيه اول 
به شعار » رفراندوم تغيير قانون اساسي«که 

  . محوري جنبش تحول خواه ايران تبديل شود
   

  »برگزاري يک رفراندوم« اکنون موضوع از 
 تغيير کرده  »فراگير کردن يک شعار« به 
عليرغم اين، بسياري از دوستان هنوز . است

در چارچوب همان بيانيه اول مطلب مي 
سايت  يد يا نقد مي کنند، نويسند و آن را تائ

شصت مليون دات کام همچنان مشغول جمع 
از  آوري امضاء است و برخي از منتقدين نيز 

تنظيم کنندگان بيانيه اول در خواست کرده اند 
را بر پايه انتقادات آنان  که آن متن اوليه 

اين همه در شرائطي است که . اصالح کنند 
ن شعار فراگير کرد« با  رابطه همه اينها 

اگر قصد بر فراگير . ناروشن است» رفراندوم 
کردن اين شعار است، هدف از جمع آوري 

بيانيه  امضاء يا تعيين شرط و شروط براي 
چيست؟ و اگر قصد ايجاد يک ائتالفي از 
نيروهاي سياسي حول يک شعار است، که 
يقينا توافق بر سر پاره اي اصول از واجبات 

در اين » مان مليگفت« در اين صورت  است، 
  ميانه چه کاره است؟

از همين زاويه هم دليل درخواست برخي از 
از تنظيم کنندگان بيانيه اول مبني بر  منتقدين 
 آن بيانيه، همچون نوشته رضا اکرمي،  اصالح

نامفهوم است و معلوم نيست چه هدفي را 
و دوستانشان  دنبال مي کنند؟ آقاي ملکي 
. ياست فعال اندسال ها است که در عرصه س

تنظيم کنندگان بيانيه  بنا به روايات مختلف، 
اول و منجمله آقاي ملکي از مدتها قبل از 
انتشار آن با ديگران پيرامون اين موضوع 

همگي هم بخوبي از . مذاکراتي داشته اند
هاي خود مطلع » خط قرمز«نظرات خود و 

همه اين شواهد دال بر اين دارد که . هستند
 و ديگر نويسندگان بيانيه اول، آقاي ملکي

خط «آگاهانه و عامدانه از وارد کردن  
اين کار يقينا . هاي خود پرهيز کرده اند»قرمز

. با هدف معيني صورت گرفته است
هركس كه شناسنامة ايراني  «توضيحاتي چون 

دارد حق دارد در مورد آيندة ايران بگويد و 
ده اين بر عه« و يا » بنويسد و تصميم بگيرد
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مجلس موسسان است که نوع رژيم آينده را 
، بيشتر توجيحاتي است براي وقت »تعيين کند

کشي، وگرنه خود آقاي ملکي و دوستان اش 
خوب مي دانند که موضوع نه مانع تراشي 
است بر سر راه شرکت کسي در رفراندوم و 
نه شکي است در حقوق مجلس موسسان و 

  .خود ملت ايران در تصميم گيري براي  حق
آنچه آگاهانه پرهيز مي شود بيان اين نکته  

انتشار اين بيانيه يک اقدام سياسي    است که،
بوده با هدف شکلگيري يک ائتالف هر چه 
وسيع تر و به همين دليل هم خط قرمزها 
کمرنگ شده اند تا اجازه عبور به برخي 

در اين . جريانات تاريخا نامطلوب داده شود
وشن و بي هيچ پرده باره آقاي سازگارا ر

پوشي اي هدف اين اقدام سياسي را بيان کرده 
تمام حرف اينجا است که با طرح « : است که

رفراندوم و پشتيباني گرايشات و گروه هاي 
متفاوت سياسي از آن، اتحادي شکل گرفته 
است که اسباب تعجب محافل بين المللي نيز 

ايرانيان نشان داده اند که قادرند . شده است
تي اختالفات بزرگي مثل سلطنت و جمهوريت ح

را نيز در اين مرحله کنار بگذارند و بر سر يک 

هدف روشن و مشخص مثل رفراندوم با 
  )همانجا (» يکديگر اتحاد نمايند
شواهد، برخي از دوستان  حال با علم به اين 

از آقاي ملکي يا ديگران مي خواهند که بيانيه 
د بنويسند و هاي خو»خط قرمز«اي منطبق با 

طبيعتا، همانگونه که رضا اکرمي هم مي گويد 
« بدون ترديد چنين بيانيه اي از حمايت 

گرايشي از طيف حاميان نظام پادشاهي را به 
که همچنان »جمهوريخواهان «همراه آندسته از 

دل در گرو نوع تعديل شده تري از حکومت 
و در »  دارند با خود نخواهد داشت  ديني را
در « قاي ملکي چه بدست مي آورد مقابل آ

صفوف جمهوريخواهان دمکرات و الئيک 
ايران، پشتيبانان پايدارتر و مطمئن تري مي 

 سايت -در خواست شاگردي از استاد !!(» .يابد
  ) عصر نو

در واقع پيشنهاد دوست عزيزم رضا اکرمي به 
آقاي ملکي تنظيم متني است براي ائتالف با 

اکنون بر . و الئيک جمهوري خواهان دمکرات 
جناب ملکي است که بين آن ائتالفي که با 
نوشتن بيانيه اول پي مي گرفت و آنچه آقاي 
رضا اکرمي به وي پيشنهاد مي کند، يکي را 

فکر مي کنم گمانه زني درباره  . انتخاب کند

فکر !! ( انتخاب آقاي ملکي چندان دشوار نباشد
ش کند خواه» شاگرد«  از  »استاد« مي کنم که 

بويژه آن  .)! که ديگر از اين درخواست ها نکند
که بتدريج با فروکش کردن گردو غبار 

، سيماي دوست داران »رفراندوم«هياهوي 
  . نمايان مي شود »همه با هم«
   

جمعي از فعالين سياسي در داخل و خارج از 
کشور، پروژه ای را با هدف شکلگيري ائتالف 

منظور ايجاد از اپوزيسيون به  بخش معيني 
يک آلترناتيو در مقابل جمهوري اسالمي و 
ابزاري براي چانه زني با قدرت هاي خارجي، 

جمعي ديگر از فعالين سياسي، . تدارک ديده اند
که از ابتدا در آن بخش معين اپوزيسيون 

مي خواهند اين پروژه را تغيير داده و  نبودند، 
اين تغيير اگر درچارچوب . در آن شرکت کنند

رنامه و اهداف آن پروژه نباشد، يقينا راه ب
بجايی نخواهد برد و کوشش دوستان بي 

درست تر آن است  . حاصل هدر خواهد رفت
که ديگر دوستان بجاي کوشش در تغيير اين 

راه تحول . پروژه، پروژه هاي خود را پيشبرند
در ايران طوالني است و زمينه براي ايده هاي 

    !انقالبي فراوان

  »ام جامع تأمين اجتماعينظ«
  10 بقيه از صفحه

همچنين بايد يادآوري كرد كه گروه زيادي از 
كارگران بطور ميانگين حداقل حدود يكسال است 

يعني  اند كه حقوق ماهانة خود را دريافت نكرده
سرمايه داران با توجه به وامهاي كالني كه به ويژه  

 كنند، اين اند و مي به اين داليل دريافت كرده
و يا در حاليكه با توجه . كنند حقوقها را پرداخت نمي

به وامهاي كالني كه به ويژه به اين داليل دريافت 
كنند، اين حقوقها را پرداخت  اند و مي كرده
 – 800و يا  در حاليكه ساالنه حدود . كنند نمي
 هزارنفر به جويندگان كار و اشتغال اضافه 700
 هزار 500ثر شود، رژيم حتي از ايجاد حداك مي

  .فرصت شغلي نيز ناتوان است
حال با توجه به آنچه بدان اشاره رفت چگونه 

توان تأمين اجتماعي و درمان و بازنشستگي را  مي
  ! فراگير كرده و به تمامي آحاد مردم گسترش داد؟

  
  تمركز، كنترل و نظارت، و حذف

اينك برپاية مصوبات، جهتگيريها و همچنين 
رژيم و روح و مضمون حاكم بر هاي  چارچوب برنامه

آنها و اهداف و تمايالت جناحهاي مختلف آن، 
مقصود از ايجاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي روشن 

  .شود مي
متمركز كردن نهادهاي هدف اصلي اين طرح 

 يگفتگو (»سياست گذاري متمركز« و مختلف رژيم

 نيمهمتر «ديگو ي ميو.  با شرقفر يمحمد ستار
 طرح در صدد همĤهنگ كردن ني اي راهبرداميپ

نقص كار ما .  منظومه استكي جاديدستگاهها و ا
 كري پي به نداشتن سر براي اجتماعنيدر حوزة تأم

 در نهادهاي مختلف )1383آبان » .گردد يباز م
هاي  ذيربط كه به نوعي دست اندركار بيمه

اجتماعي، بيكاري و بازنشستگي هستند، خواهد بود، 
 متمركز و گسترده را بر نهادهاي رتكنترل و نظاتا 

مذكور در راستاي سياستهاي فوقاً اشاره شده و 
و بر . همچنين سياستهاي بانك جهاني فراهم كند

 دامنة شمول حذف و محدود كردنهمين پايه 
. . .  تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري و بازنشستگي و 

  . كند را دنبال مي
ز كارگران و اين طرح، در نهايت گروه بيشماري ا

كارمندان و زحمتكشان را از شمول  قوانين كار و 
تأمين  اجتماعي و بيكاري و بازنشستگي محروم 

  .كرده و خواهد كرد
توان به اهداف ديگر نهفته در اين طرح، از  اگرچه مي

جمله فراهم كردن نيروي كار بسيار ارزان قيمت و 
هاي اجتماعي و  بدون برخورداري از بيمه

ي و ديگر امكانات، براي ساختار اقتصادي بازنشستگ
بحران زده ايران و از جمله هم براي بخش دولتي و 

چرا كه . هم بخش خصوصي آن نيز اشاره كرد
از طريق (تاكنون هرچه به اين دو بخش تزريق شده 

بودجه عمومي، فروش و واگذاري مفت و مجاني 
 افاقه نكرده و در نتيجه. . .) كارخانجات و صنايع و 

بايد دار و ندار و زندگي حال و آيندة كارگران، 

كارمندان، معلمان و زنان و جوانان اين كشور تبديل 
به پول و سرمايه و نقدينگي شود و در خدمت 
مطابع سرمايه داران و دولت حامي آنها و 

  .نئوليبراليسم جهاني قرار گيرد
اما هرگاه به تأمين اجتماعي به عنوان محور توسعه 

د، تحقق تأمين اجتماعي فراگير با حضور نگاه شو
مردم در نهادها و تشكلهاي مستقل آنان در ساختار 
و مناسباتي دمكراتيك متصور است و اين همان 
موضوعي است كه در ذات و ماهيت اين رژيم وجود 
ندارد و اصوالً اين رژيم در كليت آن با چنين 

  .ناپذير دارد اي دشمني آشتي پديده
مبارزات كارگران، كارمندان، بر همين اساس 

براي تحقق يك . . . معلمان، بازنشستگان، بيكاران و 
سيستم تأمين اجتماعي جامع، دمكراتيك در 
ساختار و مناسبات، و فراگير، وجه ديگري از 
مبارزات آنان براي ايجاد و برپايي تشكلهاي مستقل 

اي خواهد بود كه با مبارزه متشكل   توده–صنفي 
براندازي اين رژيم به عنوان مانع اصلي آنها براي 

  .تحقق خواستهايشان، گره خورده است
ريزي جامع براي رفاه، توسعه و تأمين  برنامه

اي از  اجتماعي تنها و تنها در پروسه مشاركت توده
ترين  طريق تشكلهاي مستقل آنان به دمكراتيك

روشن و مناسبات در تمام مراحل تدوين و تهيه و 
تني است و اين مهم با ذات اين رژيم اجرا، دستياف
  .ناپذير دارد تضادي آشتي
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 فراخوان رفراندوم
 نگاه ها و چالش ها

 محمد اعظمي
 

فراخوان ملي «  تحت عنوان از بيانيه اي که
کميته اقدام  «  با امضاي» برگزاري رفراندوم 

 منتشرشد، بيش از يک ماه  » همه پرسي  براي
 تن از ۵ چند روز پس از اين اقدام،  .مي گذرد

امضا کنندگان به همراه آقاي ناصر زرافشان، 
در اصالح حرکت خود طي بيانيه ديگري با 

اصل شکل «از » کنار نهادن کميته همه پرسي«
دفاع »  رفراندوم ملي در ايران  گيري گفتمان

  اين حرکت با واکنش هاي وسيع. کردند
فعالين و نيروهاي سياسي ، بويژه در خارج 

من نيز مي کوشم با .  روبرو شده است کشور
هر چند گذرا به ورود در اين بحث ، نگاهي 

مواضع و ابهام هاي برخي از موافقان و 
مخالفان و نيز تدوين کنندگان بيانيه، داشته 

 . باشم
  :و اما در توضيح نظرم بر سه نکته تاکيد دارم

 بر اين باورم که اصل رفراندوم براي - اول
تغيير قانون اساسي جمهوري اسالمي وتشکيل 

 از مجلس موسسان در يک انتخابات آزاد يکي
راهکارهاي دموکراتيکي است که مشکل مي 
توان بر سنگر محکم دموکراسي ايستاد، اما با 

تمامي افراد و جريان هاي . آن مخالفت کرد
سياسي که پشت اين شعارايستاده اند، 
درتغيير نظام سياسي حاکم از طريق مراجعه 
به آرا مردم ايران در يک انتخابات آزاد، هم 

ر جريان هاي ترقي خواه همچنين اکث. کالم اند
که امروز در مقابل اين خواست صف کشيده 

 طرح اين شعار مي  اند، خود را پيش کسوت
 داليل   زواياي متفاوت و مخالفتشان. دانند

  .مختلفي دارد
اما من از مدافعان اين شعار بوده و امروزنيز 

 از اين رو طرح شجاعانه آن را  .کماکان هستم
 داخل کشور مثبت توسط فعاآلن سياسي در

دانسته، از آن قاطعانه دفاع مي کنم وبه سهم 
خود مي کوشم در همگاني کردن 
شعاررفراندم و فرا روياندن آن به يک جنبش 

   .ملي، مشارکت نمايم
 فکر مي کنم تاکيد بررفراندوم براي  --دوم 

تعييِن تکليف با قانون اساسي در يک انتخابات 
راتيک بين آزاد تحت نظارت نهادهاي دموک

   که نيروهاي المللي، از جمله راهکارهائي است
 ويا  آزاديخواه ايران کمتر روي آن مکث کرده

 چشم بر الزامات و شيوة  اگر مکثي هم شده ،

بي گمان، بدون .  فرو بسته اند  تحقق آن
مشارکت جريان هاي سياسي گوناگون با 
برنامه هاي متفاوت حول شعار رفراندوم و 

آزاد، اين مهم به سرانجامي نمي انتخابات 
سنگ اندازي و ايجاد مانع بر سر راه هر . رسد

فرد و جرياني که خود را مدافع اين شعار مي 
داند، پيش از آنکه در خدمت توا نبخشي جنبش 
همه پرسي باشد به تضعيف و کم رمق کردن 

   .آن مي انجامد
از سوي ديگرمبنا نهادن برنامه و يا عناصري 

 يکي از نحله هاي سياسي نه تنها نمي از برنامة
 به يک حرکت سياسي سراسري و  تواند

وسيع در ابعاد ملي کمک کند، بلکه در خدمت 
هرز رفتن نيروها و تضعيف بلوکي قرارمي 
گيرد که در مقابل استبداد حاکم قد بر افراشته 

  . است
 جمهوري خواهاني که منشا قدرت را –سوم 

وعيت آن را نه در اراده مردم مي دانند ومشر
آسمان ها ونه از طريق ارث، بلکه از تحقق 
يافتن راي آزاد و برابر مردم کسب مي کنند ، 

 شکل گيري يک آلترناتيو  نيازمندند براي
 در برابر جمهوري اسالمي،  دموکراتيک

آلترناتيوي که به آزادي هاي سياسي، مدني و 
فردي مطابق اعالميه جهاني حقوق بشر باور 

و جدايي کامل دين وهر نوع ايدئولوژي از دارد 
دولت و برابري حقوق زنان و مردان و رعايت 
حقوق دموکراتيک مليت ها و اقوام را از اصول 
خدشه ناپذير مي داند، صفوف خويش را متحد 

اين جريان ها با مشارکت فعال در جنبش . کنند
رفراندوم مي توانند هم برنامه خويش را تبليغ 

   .بش رفراندم را نيرومند تر نمايندکنند و هم جن
   

   مشکل چيست؟
مشکل اين است که بخشي از مخالفان فراخوان 
رفراندوم در اپوزيسيون کساني هستند که 
خود از مدافعان رفراندوم بوده وتا کنون 
استدالل چندان محکمي براي مخالفتشان ارائه 

بنظر مي رسد به داليل واهي با آن . نداده اند
نتيجه و حاصل اين کار ، سفت . انددرافتاده 

شدن پاي حکومتي است که تسمه از گرده 
. همين اپوزيسيون و مردم کشيده است
  جمهوري اسالمي با مخالفان عجيبي

هر طرح، شعار و برنامه اي که در . روبروست
برابرش برمي خيزد ، برخي مخالفان حکومت 

مجال از او مي گيرند و خود مي کو شند آن را 
کجاي اين جهان خاکي . يک پول کنندسکه 

سراغ داريم اپوزيسيوني بدين حد وسيع، اين 
چنين پراکنده و در صرف انرژي عليه يکديگر 

؟ به جرات !اين گونه فعال و پر انرژي باشد 
مي توان ادعا کرد که يکي از عوامل مهم 
برجايي جمهوري اسالمي، روش، منش و طرز 

ان انرژي و ميز. فکر و عمل مخالفان آن است
تحرکي که اين جريان ها در جدال بي حاصل 
با يکديگر صرف مي کنند و براي خنثي و بي 
اثر کردن برنامه ها ومشي سياسي يکديگر 

واکنش ها . بکار مي گيرند، حيرت انگيز است
شاهد گويايي » فراخوان « در برابر همين 

اپوزيسيون چنان عليه آن فعال و پر . است
 به ميدان آمده است که انرژي و با قدرت

ارتجاعي ترين جناح حکومت را به سکوت و 
در ميان طيف . شايد به تحسين واداشت

گسترده اپوزيسيون نه تنها مخالفان ، حتي 
کساني که خود مدال پيش کسوتي طرح شعار 
رفراندم به گردن خويش آويخته اند نيز ساکت 

  .نماندند و عليه رفراندم تيغ از نيام برکشيدند
من به هيچ وجه مخالف برخورد ! شتباه نشود ا

فعال و انتقادي با سياست ها و اهداف و 
. وظايف ديگر جريان هاي اپوزيسيون نيستم

مخالفت من با انتقادات يک سويه، برخوردهاي 
براي نمونه به . بي پايه ومچ گيري هاست

« : زاويه مخالفت شهاب برهان توجه کنيد 
ن کارگران انقالبي رفراندم را اولين بارسازما

نه واليت ، نه « با شعار ) راه کارگر ( ايران 
!  حکومت خود مردم ، رفراندم- جنايت
در واکنش به ادعاي خامنه اي و آن » !رفراندم

دسته از مبلغين نظام که شرکت عظيم مردم 
در انتخابات دوم خرداد را دليل مشروعيت و 
 محبوبيت رژيم و وفاداري مردم به واليت فقيه

نويسنده   )۱ ( » کرد  مطرح قلمداد مي کرد،
راه «  :  سپس چنين نتيجه گيري کرده است

کارگر نه تنها انتظار نداشت که حکومت دست 
به برگزاري چنين رفراندمي بزند ، بلکه دقيقا 
چون مطمئن بود که حکومت چنين کاري 
نخواهد کرد، اين شعار تاکتيکي و رسواگر را 

ال اين حکم که راه کارگر او) ۲(» به پيش کشيد
است را به دليل عملی نبودنش پيش .يک خو

کشيده است، اگر از جانب مخالفين به ميان می 
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آمد، می شد به حساب بدفهمی يا غرض ورزی 
گذاشت، اما با تاسف اين حکم که جز تضعيف 
و غير جدی کردن يک جريان حاصلی ندارد، از 

رح جانب يکی از اعضای مسئول راه کارگر مط
می شود، ثانيا بر خالف برداشت نويسنده ، 

 حکومت نيست و نمي  خطاب شعار راه کارگر،
. تواند اجراي آن را از حکومت انتظار بکشد

نه «: چون با صراحت تاکيد شده است که 
به » ! رفراندم ! رفراندم.....واليت ، نه جنايت

نظر مي رسد نويسنده پاي حکومت را به نام 
کام خود به ميان کشيده است راه کارگر و به 

« و » غلط انداز « تا مخالفتش را با رفراندم و 
بودن آن را مستدل و قابل قبول ) ۳ ( »فريبنده 

نويسنده براي مستدل کردن مخالفت . کند
امروز خود با رفراندم، حتي دفاع ديروز راه 
کارگر را نيز با استدالل هاي بي پايه زير 

دم قابل دفاع نيست اگر رفران.  مي برد سئوال
اگر . چرا و با چه پرنسيپي آن را طرح کرديد

مردود نيست چرا امروز آنرا زير سئوال مي 
  بريد ؟

شوراي مرکزي حزب دموکراتيک مردم ايران 
نيز از زاويه ديگري با رفراندم در افتاده و 

.  قرار داده است خود را در زمره مخالفان
يش انتقاد اين جريان با فکر و سياستها

توهم . مچ گيري نمي کند. همخواني دارد
مخالفت اش با اين . خويش را باز مي گويد

به .  زود رس بودن آن است شعار از زاويه
رستگاري جمهوري اسالمي اميدوار است و 

 برخي از  هنوز با وجود ياس و سر خوردگي
اصالح طلبان حکومتي، اين جريان اميدش را 

جمهوري به تغير و تحول و اصالحات در 
با دل بستن به . اسالمي از دست نداده است

امکان تحول در جمهوري اسالمي و چشم به 
راه اين تحول نشستن، فراخوان برگزاري 

آن را با مشي «و » زودرس « رفراندم را 
خود نا همخوان » سياسي مسالمت جويانه

  .دانسته، در مقابل آن قرار گرفته است
 گونه گون زاويه برخورد با رفراندم بسيار

است ، براي کوتاه کردن سخن ناگزير از آن 
  .در مي گذرم

مشکل ديگر نوع نگاهي است که هم فراخوان 
دهندگان و هم موافقان و مخالفان آن ، نسبت 

نگاه همة اينان به . به اين خواست دارند
فراخوان برگزاري رفراندم، مربوط به برنامه 

 ناگزير نمي توانند در پي. اي سياسي است
. دامن زدن به يک جنبش براي تحقق آن باشند

از گفتمان ملي سخن به ميان مي آورند، در 
حالي که با پرداختن به برخي سياست هاي 

 آتي، از محدوده الزامات  مختص به قدرت
 که بدليل خصلت کلي اما روشن و -رفراندم 

ملموس خود، قادر است نيروي وسيعي را 
هم . مي شوند دور -جلب و به ميدان بکشاند 

از اين رو، چه بخواهند و چه نخواهند بسوي 
ساختاري براي ائتالف و اتحاد با شعاع عمل 

روي اين موضوع . محدود کشانده مي شوند
  : بيشتر مکث مي کنم

فراخوان دهندگان در بيانيه نخست خود که با 
» فراخوان ملي برگزاري رفراندم « عنوان 

مختصات منتشر شد، از محدوده رفراندم و 
آن فرا تررفته و به حوزه قدرت سياسي وارد 

يعني با بر شمردن ويژگي هاي . شده اند
خواهان شکل گيري حکومتي  « حکومت آتي ،

دموکراتيک مبتني بر اعالميه جهاني حقوق 
حکومتي که با تکيه بر آراي . بشرشده اند

اکثريت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضي 
ط مسالمت آميز با ومنافع ملي و ايجاد رواب

جامعه جهاني وتکيه بر ارزش هاي فرهنگي و 
اقتصادي ايران بتواند کشور را به ساحل 

ودر ادامه با مرزبندي با . »نجات رهنمون شود
جمهوري اسالمي بر برخي ديگر از مختصات 

اين . قدرت مورد نظر خود دست گذاشته اند
بيانيه قبل از آنکه در رابطه با رفراندم و 

ات آن موثر باشد، سندي است ائتالفي که الزام
  .دراين چارچوب قابل برخورد وارزيابي است

موافقان و مخالفان نيز عموما نگاهشان به 
فراخوان در حوزة برنامه است و از اين زاويه 

فريدون احمدي ، از . به نقد آن نشسته اند 
موافقان و امضا کنندگان اوليه اين طرح، در 

در  ) ۱۳۸۳ آذر ۱۴(لمان مصاحبه با راد يو آ
دفاع از فراخوان و حمايت و امضاي آن، مي 

آن وجوه اساسي که در اين فراخوان «: گويد
رفراندم که من فکر مي کنم متمد نانه ... آمده

ترين شکل اعمال اراده مردم است وموضوع 
ضرورت تشکيل مجلس موسسان براي تدوين 
قانون اساسي که اين هدف را در نظر دارد 

امي دمکراتيک را متکي بر اعالميه جهاني نظ
حقوق بشر مستقر کند ونفي ستم ديني ، 
مذهبي ، عقيدتي وجنسيتي ، به نظر من آن 
بنيادهايي است که بنياد مشترک را تشکيل مي 

و سپس به کمبود هائي اشاره دارد که » . دهند
کم و «: باز مربوط به برنامه اي سياسي است 

شتن صراحت در اين کاستيها به نظر من ندا
مورد است که منشاء حاکميت تنها راي و 
جمهور مردم است ونه هيچ منشاء الهي ، 
موروثي يا ايدئولوژيک که اين صراحت را 

همچنين امر جدائي دين وحکومت در . ندارد
. متن آمده ولي صراحت کافي در آن نيست

واگر شفافيت بيشتري پيدا مي کرد ، اعتماد 
و همچنين اضافه شدن نفي .آفرين تر مي شد 

همان طور که مي بينيم، » تبعيض قومي يا ملي

مجموعه نکاتي که بر آن تاکيد شده همه در 
روشن نيست . حوزه برنامه قابل گفتگو است

چرا بايد براي برگزاري رفراندم، به ويژگي 
حکومت آتي وسياست آن در قبال مثال اقوام و 

  .ملت ها پرداخته شود
.  همين زاويه به نقد مي نشينندمخالفان نيز از

دفاع از الئيسيته به « : مهرداد بابا علي مي گويد
معناي جدايي دين از دولت و الغاي دين رسمي 

اين امر، بر خالف آنچه در متن . مي باشد
تبعيضات مذهبي " فراخوان آمده است، به رفع 

مضا فا اين که رفع تبعيض . قابل تقليل نيست" 
يران جزيي تفکيک ناپذير از قومي يا ملي در ا

دمکراسي است، حال آنکه متن فراخوان نه تنها 
حفظ "به آن اشاره اي ندارد بلکه تنها در باره 

. سخن مي گويد" تماميت ارضي و منافع ملي 
بنا بر اين نمي توان جمهوريخواهي الئيک و 

فراخوان ملي برگزاري "دمکرات بود واز متن 
اندم داللت دارد، که بر مضمون رفر" رفراندم 

زاويه برخورد مهرداد بابا ) ٤(» .حمايت کرد
علي با فريدون احمدي يکي است تنها نتيجه 

مثال در اين مورد . گيري ها متفاوت شده اند
علي اصغر حاج سيد جوادي نيز . بسيار است

به عنوان مخالف، نقدش بيشتر ناظر 
 قدرت آتي است که به حوزه  برمختصات

   (۵(ي شود برنامه مربوط م
از مدافعان و بانيان اوليه ميتوان به آخرين 
مطلب محمد ملکي اشاره کرد که در دفاع از 

 و در پاسخ به مقاله علي اصغر حاج  فراخوان
او در اين پاسخ . سيد جوادي نوشته شده است

تقريبا رئوس برنامه ومختصات حکومت مورد 
: مي گويد . تأييد خود را توضيح داده است

 اساسي ترين پايه هاي ساختاري نظام «بايد 
سياسي آينده ايران را در قانون اساسي بر 
سه پايه زير که خواست شما و ماست بنا نهيم 

جمهوري بر اساس مردم ساالري و  - ۱: 
جدايي دين از دولت و  –۲کثرت گرايي 

دموکراسي بر اساس آزادي  –۳حکومت 
ايشان در ) ۶(» سياسي و عدالت اجتماعي

 با شهروند گر چه درست در نقطه مصاحبه
مقابل اين سخنان استدالل کرده است، اما باز 

از «: درکي برنامه اي از رفراندم ارائه مي دهد
ايراداتي که به فراخوان مي گيرند اين است که 
چرا بر شکل جمهوري حکومت تاکيد نشده 

سپس نتيجه مي گيرند که ما مي خواهيم . است
ما ...  پاسخ  در.  کنيمبا سلطنت طلب ها ائتالف

اين که . به شعورو درک مردم اعتقاد داريم
بگوئيم بياييد به جمهوري، جمهوري اسالمي، 
سلطنت يا مثال جمهوري الئيک راي دهيد، مي 

اگر از اين   )۷(» شود نظارت استصوابي 
 ساختار نظام سياسي  تناقض که در يکي،
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 جمهوري بر"  که  آينده ايران را بر سه پايه
اولين " اساس مردم ساالري و کثرت گرائي 

نوشته ديگر که جمهوري به کنار آنست ودر 
اينکه بگوئيم بيائيد به جمهوري : " نهاده شده 

  "راي دهيد مي شود نظارت استصوابي ....
 در  بگذريم، نوع نگاه برنامه اي به رفراندم

به نظر .  موج مي زند مجموعه استدالل هاي او
  مي رسد با چنين درکي از فراخوان جاي اين

ي حکومت از قلم سوال که چرا شکل جمهور
   .افتاده، هنوز پا بر جاست

 متن فراخوان را امضاء  رضا اکرمي نيز که
نکرده است، اما با رفراندم وشکل گيري 
جنبشي براي آن موافق است درتائيد نکات 
مورد تاکيد محمد ملکي ودر پاسخي به او، 
خواهان اين است که همين نکات برنامه اي، در 

اغلب احزاب . بول شودفرا خوان وارد تا قابل ق
و سازمان ها از جمله سازمان اکثريت و 

نيز ) سازمان اتحاد فدائيان خلق (سازمان ما 
  .به همين گونه مي انديشند

اين نگاه و اين درک، الزامات يک رفراندم را با 
من .  يک ائتالف يکسان مي انگارد شکل گيري

فکر مي کنم انحراف اصلي سند فراخوان در 
 به مختصات قدرت نزديک شده اين است که

در حالي که اين ايراد در بيانيه شش . است
ضرورت طرح بعد شکلي « نفري که با عنوان 

منتشر شد ديده نمي » رفراندم در مقطع کنوني
 روشن نيست، مضمون  اما به داليلي که. شود

. بيانيه دوم هر گز با صراحت مبنا قرار نگرفت
گران مي امضا کنندگان براي روشن شدن دي

  .بايست تکليف بيانيه اول را روشن مي کردند
براي کمک به شکل گيري يک جنبش در رابطه 
  با رفراندم مي توان و ضروري است که بر

شروط برگزاري دمکراتيک رفراندم مثل آزادي 
اما نمي . تاکيد نمود... احزاب، مطبوعات، بيان و

چرا که . توان به مختصات قدرت آتي پرداخت
ايگزين را جريان هاي سياسي تبليغ و قدرت ج

ورود به اين حوزه براي . پيشنهاد مي کنند
فراخوان دهندگان ممنوع نيست، اما پرداختن 
بدان و دعوت به حمايت از آن، بدون شک تنها 
بخش کوچکي از نيروي گستردة طرفدار 

  .رفراندم را قادر است بخود جذب کند
   

    پيشنهاد چيست؟
ت که تمامي احزاب، تشکل پيشنهاد من اين اس

رفراندم براي « هاي سياسي و افرادي که با 
» تغير قانون اساسي در يک انتخابات آزاد 

موافقند و مايلند براي فرارويي آن به يک 
جنبش وسيع وملي تالش کنند، به هر ترتيبي 
که خود صالح مي دانند حمايتشان را از اين 

مين اين جريان ها از ه. شعار اعالم نمايند

امروز مي توانند عالوه بر حمايت از اين شعار، 
. رئوس برنامه خويش را نيز تبليغ کنند

فراخوان دهندگان نيز مساله مرکزي خود را 
روي اين شعار که در متن فراخوان به روشني 

طبعا آن . منعکس شده است، متمرکز نمايند
بخش از طرفداران بيانيه که ائتالفي درپس اين 

هانخانه فکر خود داشته و دارند، فراخوان در ن
حق دارند در صورت تمايل ضمن مشارکت در 
جنبش رفراندم، ائتالف سياسي مورد نظر 

دست اندرکاران سايتي . خويش را تبليغ کنند
که به اين منظور ايجاد شده در صورت توافق 

رفراندم « مي توانند در سايت، اسامي حاميان 
تخابات آزاد براي تغير قانون اساسي در يک ان

   .را گردآوري کنند» 
با پذيرش اين پيشنهادها، محور بحث ها و 
گفتگوها براي رفراندم روي شرايط آن 
وچگونگي و راههاي دستيابي بدان متمرکز مي 

  اين که قدرت جايگزين چه مختصاتي. شود
اما مي بايست . داشته باشد، بسيار مهم است

ع اين موضو.  بررسي شود در جايگاه خودش
به دليل اين که در جايگاه مناسب خود قرار 

 رفراندم در  نداشت در مباحث اوليه با بحث
 تنيده شد و بسياري از حاميان رفراندم  هم

در واقع . عمال در موضع مخالف قرار گرفتند
. طرح غلط مساله به پاسخ درست نينجاميد

بحث هاي اوليه همگي روي امضا کردن يا 
که از چارچوب نکردن سندي متمرکز شد 

فراخوان براي رفراندم والزامات آن در گذشته 
من از جمله کساني هستم که خود را . بود

حامي جنبش رفراندم مي دانم، اما با سندي که 
» فراخوان ملي برگزاري رفراندم « تحت نام 

منتشر شد به داليلي که بدان پرداختم، موافق 
ه مشکل من فقط ايرادات برنام. نبودم و نيستم

اگر اين ايرادات را هم . اي سند فراخوان نيست 
نداشت آنرا مناسب فراخوان رفراندم نمي 

 نمونه فکر من در اين جنبش کم  .دانستم
  .نيست

براي يک جنبش نه برنامه اي مي نويسند و نه 
احزاب و سازمان ها . ساختاري ايجاد مي کنند

، تشکل ها و انجمن ها، محافل و افراد حول 
ا خواستي عام وملموس و روشن شعار و ي

بسيج مي شوند و با مشارکتشان جنبش را مي 
آنچه اهميت دارد اين . سازند وتقويت مي کنند

است که آن هدف و خواست قابل قبول و دفاع 
به ميزاني که عناصر تشکيل دهنده يک . باشد

جنبش متنوع ترباشد، توان آن جنبش قوي تر 
ا و روش رنگين کمان برداشت ه. خواهد بود

ها و گونه گوني برنامه ها را نمي توان و نبايد 
در قالب يک ساختار و يک سند سياسي گرد 

  .شده به بند کشيد

   
  :ابهام ها و انتقادها

در بارة فراخوان ملي رفراندم پرسش ها، ابهام 
بسته . ها و انتقادهاي متعددي مطرح شده است

به اين که آن را چگونه بنگريم و از آن چه 
تظاري داشته باشيم، پاسخ ها مي تواند ان

انتظار من از آن، . متفاوت و حتي متضاد باشد
از اين رو فکر مي . شکل گيري يک جنبش است

کنم سند فراخوان ملي برگزاري رفراندم نمي 
بايست به بارگاه قدرت سياسي و مختصات 

انتقاداتي که از اين زاويه به . آن نزديک مي شد
ت، مورد قبول من نيز شده اس» فراخوان « 

با اين درک نگاهي دارم به برخي ابهام . هست
   :ها و پرسش ها

در مباحثي که انجام گرفته يک نظر صحت - ۱
رفراندم را زير سوال برده ، چون فراگيري و 
عملي شدنش را ممکن نمي داند و طرح و دامن 
زدن به اين خواست را بسود سلطنت طلبان 

رم که رفراندم براي  من بر اين باو .مي داند
تعيين تکليف با قانون اساسي جمهوري 
اسالمي و تشکيل مجلس موسسان در يک 
انتخابات آزاد، راهکاري است که حق انتخاب 
مردم را با تکيه بر آگاهي و شعور انسانها مي 
پذيرد و با هيجان، فشار و احساس فاصله 

اين خواست در مضمون راديکال و در . دارد
راديکال است . کمه پسند استشکل نرم و مح

. براي اين که کليت رژيم رابه چالش مي کشد
نرم است چون وسيع ترين نيروي جامعه مي 
تواند بدون پرداختن هزينه اي سنگين و مواجه 
با واکنش تند حکومت، پشت آن بايستد و از 
آن در محل کار و زندگي بطور علني و روشن 

ان حکومت اين خواست را حتي زنداني. دفاع کند
نيز مي توانند در زير تازيانه و شالق بيان 
کنند بدون آنکه با مشکالت فوق العاده اي 

يک طرف قضيه جسارت آنان . مواجه شوند
است، اما طرف ديگر آن محکمه پسند يا 

سرکوب مدافعان اين . حقوقي بودن شعار است
هم در . خواست براي حکومت آسان نيست

نين خواستي داخل وهم در خارج سرکوب چ
افزون بر اين، در جهان . قابل توجيه نيست

امروز افکار عمومي مردم بر روي تغيير و 
. تحوالت کشورها بيش از گذشته مؤثر است

رفراندم خواستي است متمدنانه که مي تواند 
زماني که . مورد پشتيباني مردم دنيا قرار گيرد

يک شعار کم هزينه است، باالقوه امکان جلب و 
اين که چنيين . ه آن گسترش مي يابدجذب ب

خواستي به يک جنبش فرا خواهد روييد يا نه، 
بستگي دارد به حرکت مجموعه احزاب، 

اگر واکنش . نيروها، سازمانها، انجمن ها وافراد
ها بدين گونه باشد که تا کنون بوده است، 



ه      ديدگا -1383 دياتحاد كار    ۱۲۴ 
 

    صفحه  
 

17

طبعا امکان فرارويي اين خواست به يک جنبش 
عه نيروهايي اما اگر مجمو. ضعيف مي شود

که در تغيير اين رژيم ذينفع هستند براي پر 
دامنه کردن اين خواست هم صدا و فعال شوند 

پر طنين کردن . دليلي ندارد که فراگير نشود
اين شعار فضا را براي حرکت جريانات و 

  .ائتالف هاي سياسي باز مي کند
اما دامن زدن به اين خواست به سود نيروئي 

 ميدان حضور داشته و است که فعال تر در
. خط و نشان و برنامه خود را بر آن حک کند

روشي که به دليل حضور اين يا آن جريان 
خود را از مشارکت در حرکت محروم مي کند 

  . خود عمل مي نمايد در درجه اول به زيان
چه کسي يا کساني رفراندم را برگزار مي  - ۲

. کنند؟ فکر مي کنم رفراندم خواست مردم است
اگر . چگونگي تحقق آن راه هاي متفاوتي دارد

آنرا از رژيم طلب کنيم و اجرايش را از او 
بخواهيم يا به بيان ديگر رژيم را فعال مايشاء 
. بدانيم، سياستي است که الزامات خود را دارد

حالت ديگر اين است که مردم را موتور و 
نيروي محرکه آن بدانيم، در اين صورت 

آنچه . لزامات ديگر مي طلبدسياستي ديگر با ا
که اهميت دارد روشن کردن همين موضوع 

اين که تحقق اين خواست در زمان حيات . است
جمهوري اسالمي امکان پذير است يا پس از 
آن، مربوط مي شود به نوع ارزيابي و در 
اتخاذ سياست ها چندان نقش تعيين کننده 

مهم اين است که براي اين خواست . ندارد
خواست هايي نظير آزادي زندانيان همچون 

مبارزه ... سياسي، آزادي احزاب، لغو اعدام و
ممکن است در شرايطي جمهوري . شکل گيرد

اين غير ممکن . اسالمي بدان تسليم شود
آنچه اهميت دارد توجه به اين موضوع . نيست

است که اين گونه خواست ها توسط موجودات 
ان هاي انس. زنده بيان و پيش برده مي شوند

زنده و پويا آنرا پي مي گيرند و به سر انجام 
چگو نگي تحقق اين . مي رسانند يا نمي رسانند

خواست ها که در حوزه مسائل اجتماعي 
 اجراي نقشه يک ساختمان و يا يک  هستند با

مي توان در جريان . جاده ، متفاوت است
ساختن يک آپارتمان از پيش تمامي نقشه را 

اما . زمانبندي به انجام رساندکشيد وآنرا طبق 
مسائل اجتماعي بسته به واکنش مجموعه 
. اجزاي آن، نتايج متفاوتي ببار مي آورد

مصالح يک ساختمان سنگ و سيمان و آجر 
است اما مواد سازنده يک حرکت اجتماعي را 
موجودات زنده ، يعني انسان ها و واحد هاي 
انساني داراي عاطفه و احساس و شعور مي 

در اين گونه حرکات، در بسياري . ندساز
موارد بسيج براي يک خواست به تحقق 

. خواست هاي وسيع تر و عميق تر مي انجامد
در مواردي نيز نه تنها به آن خواست نمي 
رسند ، بلکه، درجايگاهي ضعيف تر از پيش 

براي عملي شدن رفراندم نيز . قرار مي گيرند
دم همچون ساير خواست ها، اين مبارزه مر

. است که نقش اصلي وکليدي را بازي مي کند 
اين که آيا رژيم بدان تن مي دهد يا در جريان 
مبارزه به زير کشيده مي شود، از امروز نمي 

آنچه روشن است اين است . تواند روشن باشد
که جمهوري اسالمي اگر به اين خواست تن 
دهد يعني به آزادي زندانيان سياسي، آزادي 

 مطبوعات و غيره تن داده احزاب سياسي و
در اين حالت اگر رژيم باقي مانده باشد، . است

به هر رژيمي شبيه خواهد بود جز به جمهوري 
  .اسالمي ايران

طرفداران سلطنت که از رفراندم براي  - ۳
تغيير قانون اساسي و تشکيل مجلس موسسان 
حمايت کرده اند آيا انتخابات آزاد را هم مي 

ني که بر مسند قدرت بودند، پذيرند؟ اينها زما
نفس مردم را مي بريدند ، حاال چطورطرفدار 

  انتخابات آزاد شده اند؟
فکر مي کنم تمامي کساني که امروز از    

رفراندم براي تغيير قانون اساسي حمايت 
کرده اند، انتخابات آزاد را مي پذيرند، از جمله 

دليل من اين است که نيروهاي . سلطنت طلبان
، آرمانشان آزاديخواهي و آزادي دمکرات

است، از جمله انتخابات آزاد را بصورت يک 
اما . ارزش مي پذيرند و به آن باور دارند

اپوزيسيون جانبدارحکومت هاي غير 
دموکراتيک و استبدادي هم دليلي ندارد که 

اينان زماني که در . انتخابات آزاد را قبول نکنند
ان زير پا قدرت بودند آزادي را براي منافعش

امروز در اپوزيسيون نقض و . مي گذاشتند
نفي آزادي به سودشان نيست، اين نقض به 

اين جريان . سود قدرت حاکم به هم مي خورد
از نقض آزادي نيز آسيب مي بيند، از اين 

  .رودليلي ندارد از آزادي انتخابات دفاع نکند
فراخوان ملي برگزاري « آيا امضاي سند - ۴

معني ائتالف با سلطنت طلبان به » رفراندم 
نيست؟ چگونه مي شود با يک نيروي 
استبدادي جبهه و ائتالف براي دموکراسي 
ايجاد کرد؟ آيا با اين جريان مي توان همسو 

     شد و پاي متني امضا گذاشت؟
اول . در اين پرسش چند نکته مهم وجود دارد 

به معني » فراخوان « اين که آيا امضاي سند 
 همسويي است؟ من فکر مي کنم ائتالف يا

ائتالف ها بر اساس سندهاي سياسي شکل مي 
در مواردي وارد » فراخوان« سند . گيرند

مختصات قدرت حاکم شده است، از اين نظر 
انتقادهايي که از زاويه ائتالف با سلطنت طلب 

اما . ها مطرح شده چندان بي پايه نيست
امضاي اين سند مقدمه ائتالف است، هنوز 

گامهاي بعدي نشان مي دهد که . ئتالف نيستا
امضا کنندگان کدام سمت و سو را بر مي 

دوم اين که آيا با طرفداران سلطنت مي . گزينند
 براي استقرار يک  شود اتحاد کرد يا نه؟

. حکومت دموکراتيک امکان ائتالف وجود ندارد
 امکان توافق روي يک سند سياسي که  چون

نه تنها به . منتفي استبه آزادي پايبند باشد 
دليل گذشته اين جريان که در حکومت به 
جنايت ودزدي دست زده است، بلکه به دليل 
برنامه امروزشان که امکان انتخاب و عزل را 

اين حق مي . به عنوان جوهر آزادي نمي پذيرد
بايست به طور مستمر پذيرفته شود و قابل 

و اين با حکومت ارثي ناهمخوان . اجرا باشد
اما در مورد همسويي، فکر مي کنم . است

در اهداف و . نيازي به تصميم گيري ندارد
وظايف عام همواره امکان همسويي به وجود 

ما در زمينه . نمي توان از آن گريخت. مي آيد
هايي نظير تجاوز اسرائيل به جان و مال 
وناموس مردم فلسطين با جمهوري اسالمي 

 هاي در رابطه با سياست. همسو هستيم
ماجراجويانه و تروريستي جمهوري اسالمي، 

امروز هم مي توان در . با آمريکا همسوييم
. رابطه با رفراندم با سلطنت طلب ها همسو شد

مخالفان رفراندم نيز با ارتجاعي ترين جناح 
. اين به نظر من مهم نيست. حکومت همسويند

مهم اين است که آن اهدافي را که برگزيده ايم 
اگر اهدافمان .  و قابل قبول باشندقابل دفاع

درست باشند، نه تنها نبايد نگران همسويي با 
ديگران باشيم که عدم استقبال از آن بي 

  .خردي است
   

-------------------  
براي تغيير « مقاله ) ٣(و ) ٢(و        (1)

نويسنده » ! حکومت ، اينجا را کليک کنيد 
آذر ١٧شهاب برهان سايت عصرنو سه شنبه 

١٣٨٦  
فراخوان " جمهوريخواهان و « مقاله        (4)

نوشته مهرداد بابا » " ملي برگزاري رفراندم 
  ١٣٨٣ آذر ٢١ سايت عصرنو شنبه  علي

ره چنان رو که رهروان رفتند « مقاله        (5)
 سايت  نوشته علي اصغر حاج سيد چوادي» 

  ١٣٨٣دي ٢ چهار شنبه      عصرنو
محمد ملکي » با دوست سخني  »       (6)

  ١٣٨٣ دي١٤عصر نو دوشنبه
سخني  «  محمد ملکي مصاحبه با شهروند (7) 

 ٢٥شنبه ٤سايت عصر نو » با دوست 
  ١٣٨٣آذر
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  معرفي و نقد كتاب
همة آدمهاي 
  !رفسنجاني

  
 

  اقتصاد سياسي جمهوري اسالمي
  : در گفت و گو با 

  /محسن نوربخش/ اهللا سحابي  عزت
  /مسعود نيلي / مسعود روغني زنجاني 

  حسين عادلي/  محمدعلي نجفي 
  بهمن احمد امويي: به كوشش 

 انتشارات گام نو، 
  . صفحه459، 1383تهران سال 

  
 

 براي بازگشت به مسند رياست جمهوري، رفسنجاني
ناكام ماندن ! باري ديگر، خيز برداشته است

، براي 1357كوششهاي او و طرفدارانش در سال 
هاي رياست  تغيير قانون اساسي رژيم و افزايش دوره
سابقة وي در  جمهوري، و فراتر از آن، رسوايي بي

، ظاهراً او را 1379جريان انتخابات مجلس ششم در 
با آشكارشدن هرچه بيشتر . يوس نساخته استمأ

طلبان حكومتي و خاتمه دورة  شكست اصالح
خاتمي، از يك سو، و تالش روزافزون دار و دستة 

اي براي قبضة كامل قدرت در دست خويش،  خامنه
از سوي ديگر، كه در مجموع به تشديد بيشتر 
منازعات دروني و بحران گريبانگير كليت رژيم، در 

ارج، منجر شده است، روباه طّماع اين داخل و خ
را كه، ضمناً مرز هفتادسالگي را هم » قلعة حيوانات«

پشت سر نهاده، تحريص كرده است كه يك بار 
در واقع، هنوز يك سالي . ديگر بخت خود را بيازمايد

از رياست جمهوري خاتمي سپري نشده بود كه 
هاي نماز جمعه، نسبت به  رفسنجاني، در خطبه

، و بازگشت به دورة »هشدار« اوضاع وخامت
و همو بود كه با . داده است را اندرز مي» سازندگي«

چين شده خود دربارة بحران  انتشار خاطرات دست
خواست به شريكان و رقيبان  ، مي1360سال 

عبور » مرد«اش بقبوالند كه همانا  حكومتي
به عالوه، ! جمهوري اسالمي از بحرانها، خود اوست

ز كامالً واقف است كه منصب رياست خود وي ني
 كه در هرحال -» مجمع تشخيص مصلحت نظام«

 و ائتالفي كه در عمل با –است » رهبري«گماشته 
اي انجام داده است، در صورت تصرف  جناح خامنه

همه مواضع قدرت به وسيلة اين جناح، مسلماً پايدار 
  .نخواهد بود

رگرم در اين روزها كه طرفداران رفسنجاني سخت س
طرح و تبليغ ضرورت نامزدي او در نهمين دورة 
انتخابات رياست جمهوري رژيم هستند و خود وي 
نيز، با انواع مانورهاي سياسي، سعي در جلب 

اكثر دستجات حكومتي در اين زمينه را » اجماع«
اقتصاد سياسي جمهوري «دارد، مطالعه كتاب 

جهت آگاهي از بخشي از كارنامه بيست و » اسالمي
چند سالة رفسنجاني، و به ويژه در دورة 

هرچند كه . ، خالي از فايده نخواهد بود»سازندگي«
اين كتاب مستقيماً مربوط و منحصر به شخص 

نيست ولي تمام كساني كه » سردار سازندگي«
نظرات و خاطرات خويش را در اين مجموعه بيان 

، همه )اهللا سحابي عزت(اند، بجز يك نفر  كرده
  .اند و يا هنوز هم هستند نجاني بودهآدمهاي رفس

البته اگر خواننده اين كتاب در پي آگاهي از 
جمهوري اسالمي، » اقتصاد سياسي«واقعيتهاي 

اي از  اعتراف به حقايق و يا حتي اطالع از گوشه
مناسبات دروني حاكمان، و امثال اينها باشد، قطعاً، 

چه مسئوالن سابق و . نااميد و سرخورده خواهد شد
الحق اين رژيم، و از جمله غالب آنهايي كه خاطرات 

اند، اساساً، مردم  هايشان را هم منتشر كرده و ارزيابي
به » نامحرم«يا » غير خودي«و خوانندة عادي را 

آورند، و بنابراين، اصالً خود را ملزم به  حساب مي
بيان حقايق و پاسخگويي دربارة عملكردشان 

اهللا سحابي  ه غير از عزتگذشته از اين، ب. دانند نمي
 درگذشته 1382كه در سال (و محسن نوربخش 

ساير مصاحبه شوندگان هنوز از مقام و ) است
موقعيتي در اين رژيم برخوردار و يا هنوز براي نيل 
به مناصب باالتر اميدوارند و از اين رو هم ميل 

ها، اربابان و همدستان  ندارند كه با كنار زدن پرده
ه و پلهاي پشت سرشان را خراب خويش را آزرد

كننده نيز، اگر هم قصد آن  در ضمن مصاحبه. كنند
را داشته، در موقعيتي نبوده  است كه طرفهاي 
صحبت خود را ناگزير به پاسخگويي صريح و يا 

هاي  با اينهمه، موارد و نمونه. افشاگري بنمايد
» گناه«وار نيز، خاصه هنگامي كه مسئوالن  اشاره

اندازند،  هاي آشكار را به گردن يكديگر مي نابساماني
ها و يا  شود كه تعارض گفته در اين كتاب يافت مي

كاري و درماندگي و فساد حاكم را بر مال  ندانم
  .سازد مي

اقتصاد سياسي جمهوري «كتابي كه با عنوان 
هاي  اي از مصاحبه منتشر گرديده، مجموعه» اسالمي

دپايه اقتصادي تن از مسئوالن بلن جداگانه با پنج
هاي  است كه بهمن احمدي امويي، نويسنده روزنامه

اين . انجام داده است» نوروز«و » صبح امروز«
روزنامه نويس، چنان كه در مقدمة كتاب آورده 

باره مطبوعات، به كار  است، پس از بسته شدن يك
تدارك آن برخاسته و اين كتاب محصول 

ده و تا  آغاز ش1379گفتگوهايي است كه از سال 
  . ادامه داشته است1381بهمن 

يكي از تأكيدات مؤلف كتاب حاضر، عدم آشنايي با 
علم اقتصاد و نداشتن تجربه مديريت غالب كساني 

است كه بعد از انقالب مسئوليتهاي عمده اقتصادي 
اند، و اين سؤال در همة گفتگوها  را در دست گرفته

آمده در همان مقدمه كتاب . نيز مطرح گرديده است
آنچه كه پيش روي شماست، داستان «: است

چگونگي تكنوكرات شدن افرادي است كه بدون 
ترين تجربة اجرايي و مديريتي، اداره امور  كوچك

كشور را پس از يك انقالب پرتالطم در دست 
افرادي كه به گفته محمد علي نجفي، يكي . گرفتند

از وزراي حاضر در چندين وزارتخانه، در ابتداي 
را هنوز » كارتابل و پاراف كردن«الب حتي نام انق

. »دانستند چه بايد بكنند نشنيده بودند و نمي
كه (اهللا سحابي  ترين در ميان اينها هم، عزت صادق

 به مدت حدود يك سال مسئول 1358از مهرماه 
« : گويد است كه مي) سازمان برنامه و بودجه بوده

كه پست آقاي مهندس بازرگان به من تكليف كردند 
اما من چون چندين سال . وزارت صنايع را بپذيرم

در زندان و دور از جامعه بودم، تمايل داشتم كه در 
فضاي غيراداري باشم و كمتر كار اجرايي انجام 

و به همين دليل در دور اول پست وزارت را . دهم
 1358نپذيرفتم و در شوراي انقالب تا شهريور 

 در كابينه اول فر كه مهندس معين. . . ماندم 
مهندس بازرگان رئيس سازمان برنامه و وزير مشاور 

در بين دوستان آن . بود، كانديداي وزارت نفت شد
كمتر كسي بود كه به امور اقتصادي و . . . زمان هم 

من هم نه . امور برنامه و بودجه آشنايي داشته باشد
الجمله  به صورت تخصصي و كارشناسي بلكه في

بنده را به عنوان رئيس . . . ي داشتماطالعات اقتصاد
سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد كردند، دولت موقت 

و ) 11صفحه (» و آقاي بازرگان هم قبول كردند
بنده در سازمان برنامه مسائل فراواني را «: افزايد مي

جايگاه بنده . انستم د آموختم كه تا قبل از آن نمي
يعني . ده بوددر سازمان برنامه كامالً پذيرفته ش

هاي سازمان برنامه براي  كارشناسان و مديران گروه
بنده هم با وجود اين كه .  . . . من احترام قائل بودند

كارشناس اقتصادي وعضو سازمان برنامه نبودم اما 
ام مطالعاتي در زمينه  به علت بينش سياسي

در جلساتي . . . وابستگي اقتصادي انجام داده بودم 
شد بنده هم   برنامه تشكيل ميكه در سازمان
 )560ص(» . . .حرفهايي داشتم 

در واقع نحوة برخورد سردمداران جمهوري اسالمي 
به سازمان برنامه و بودجه، كه به لحاظ قانوني و 
عرفي وظيفه تنظيم بودجه ساالنه و برنامه اقتصادي 
را بر عهده دارد،  نمونة روشني از درك و برخورد 

از .  سئوليتهاي اقتصادي استآنها به مسائل و م
ميان ده نفري كه از بعد از انقالب تاكنون مسئوليت 

اند هفت نفرشان  اين سازمان را در دست گرفته
اند و آشنايي آنها با اقتصاد  تحصيلكرده اقتصاد نبوده

. كرده است از حد اطالعات عمومي تجاوز نمي
وزير آموزش عالي در دوره (محمدعلي نجفي 

سوي و وزير آموزش و پرورش در ميرحسين مو
التحصيل رشتة رياضي  كه فارغ) دولت رفسنجاني

عدم آشنايي با مسائل «است، ضمن اذعان به 
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، به دليل انتصاب خود به رياست »تئوريك اقتصادي
كه از ادغام (» سازمان مديريت و برنامه ريزي«

سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و 
بعد از روي كار ) ه وجود آمدهاستخدامي كشور ب

تز آقاي «: دهد آمدن خاتمي را چنين توضيح مي
خاتمي هم اين بود كه به دنبال كسي هستند كه 

دان نباشد، بلكه داراي تفكر و ديد اجتماعي و  اقتصاد
گويد كه  اما وي نمي). 414ص (» فرهنگي باشد

دليل ديگر گماشتن وي بدين منصب مهم اقتصادي 
آن بود كه، در دولت ائتالفي خاتمي، رياست بانك 

از (مركزي همچنان در دست محسن نوربخش 
قرار داشت ولي وزارت امور ) رفسنجاني» كارگزاران«

از جناح (اقتصادي و دارايي نصيب حسين نمازي 
شده بود، و كارگزاران، ) هاي قديمي »اللهي حزب«

زي هم ري اصرار داشتند كه سازمان مديريت و برنامه
  .حتماً در اختيار يكي از آنها باشد

يكي ديگر از مسائل مهم مورد بحث در اين كتاب، 
هاي خارجي در سالهاي  مسئله انباشته شدن بدهي

آبرويي  اعتباري مالي و بي ، كه بي73-1370
تري براي رژيم حاكم به بار آورد، و نقش  وسيع

هركدام از مقامات و نهادهاي ذيربط و خصوصاً 
به گفته . رفسنجاني در اين باره استشخص 

 به 1373نوربخش، حجم استقراض از خارج در سال 
 ميليارد دالر بالغ گشته بود كه بيش از 34حدود 

). 131ص (بود » بدهي معوقه« ميليارد آن 20
هاي كوتاه مدت،  ها هم، وام بخش اعظم اين بدهي

. هاي بسيار باال بود ، با بهره)خريد نسيه(» يوزانس«
پس از فاش شدن مسئله در خارج و داخل، هركدام 

ها   و چنان كه اين مصاحبه–از مسئوالن كوشيدند 
آن » تقصير «-كوشند  دارد، هنوز هم مي معلوم مي

مثالً عدم تحقق (را متوجه عوامل نامشخص 
و يا عدم تجربه و يا، نهايتاً، ) درآمدهاي نفتي

انك حسين عادلي، رئيس وقت ب. بنمايند» ديگران«
مركزي و يكي از عوامل اصلي اين ماجرا، نه فقط 

شود  مي» مشكل مديريت ذخائر ارزي كشور«منكر 
اي معتقدند كه ما  اگر عده«بلكه مدعي است كه 

ايم، بنده معتقدم كه كار خوبي  خود قرض كرده بي
بايد براي راه انداختن توليد و اقتصاد . ايم انجام داده

اي  اگر هم عده. داديم كشور اين كار را انجام مي
ها در كشور بحران ايجاد كرده است  گويند بدهي مي

ما در داخل بحران سياسي و . گويم خير من مي
هاي ارزي  رقابت گروهي داشتيم و اين بود كه بدهي

عادلي، پس ). (467ص (» كرد كشور را جنجالي مي
از اين ماجرا از رياست بانك مركزي كنار گذاشته 

اما . رژيم در كانادا منصوب گرديدشد و به سفارت 
بعد از مدتي، به معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه 
رسيد كه تا دو ماه پيش نيز در اين سمت مشغول 

  ). رژيم در لندن شده است و اخيرا هم سفيركار بود
 رئيس 1374مسعود روغني زنجاني،  كه تا سال 

سازمان برنامه و بودجه و يكي از مدافعان و مجريان 
رژيم » اديتعديل اقتص«اصلي سياستهاي موسوم به 

بوده است، ضمن آن كه بانك مركزي را به دليل 

عدم كنترل و ارائه گزارشهاي درست و به موقع، 
ما در «: گويد داند، مي ها مي مسئول بحران بدهي

سازمان برنامه با اين موضوع و با آن شدت و حجم 
البته تعداد ديگري از وزرا نيز مخالف . مخالف بوديم

بر روي اين موضوع خيلي بودند، اما آقاي هاشمي 
تأكيد داشتند و گفتند اگر شما اين كار رانكنيد من 

هاي مورد نظر را  خودم وارد ميدان خواهم شد و وام
وي سپس، با اشاره به يكي . »كنم از خارج تهيه مي

آقاي هاشمي «: افزايد از جلسات مسئوالن مي
رفسنجاني نيز با عصبانيت به رئيس بانك مركزي، 

خواهيد اين  گويند اگر شما نمي ي ميآقاي عادل
. مسائل را حل كنيد خودم وارد عمل خواهم شد

هايي كه به دنبال جوش دادن معامله  افراد و واسطه
المللي بودند  دريافت وام براي ايران از مؤسسات بين

نيز وقتي فضا را مساعد ديدند به هركس كه 
ه  بود ك71در سال . . .  توانستند مراجعه كردند مي

آقاي هاشمي رفسنجاني به من دستور دادند با يك 
در واقع . زني شوم ها وارد مرحلة چانه سري از واسطه

ايشان دست همه را باز گذاشته بودند چرا كه معتقد 
  ).210-212ص (» رود بودند فرصتها از بين مي

اما دخالت مستقيم رفسنجاني در اين كارها تنها به 
اتخاذ . شود د نميمورد اخذ وامهاي خارجي محدو

 نرخي  تصميم راجع به تعيين نرخ ارز و سياست تك
 كه به شكست و رسوايي – 1372كردن ارز در سال 

چنان كه . ديگري از آنهاست  نمونه–ديگري انجاميد 
روغني زنجاني، كه همواره با احترام و حتي تمجيد 

كند، در اين باره،  از رئيس خود رفسنجاني ياد مي
 130وقتي قيمت ارز در بازار آزاد «: ددار اظهار مي

تومان بود دولت به دنبال اين بود تا قيمت ارز را 
اما مشكل اين بود كه واقعاً مشخص . كاهش دهد

آقاي هاشمي در . . . نبود قيمت واقعي ارز چيست؟ 
اي گفتند كه  به نظر ايشان قيمت واقعي  يك جلسه

هايي  ت تومان است و ما بايد با اجراي سياس30ارز 
ص (» نرخ بازار آزاد را به اين طرف سوق دهيم

و در جايي ديگر، در رابطه با همين مسئله، ). 215
در يك مقطع ما بر اين باور بوديم كه «: گويد مي

پايين آوردن قيمت ارز در بازار آزاد دولت را با 
مشكل مواجه خواهد كرد، چرا كه دولت مشكل 

فشار تقاضا كمبود ذخيره ارز دارد و به دليل 
اما آقاي هاشمي با . . . تواند تا آخر تحمل كند نمي

 80اين فكر سازمان برنامه مخالفت كردند و ارز را 
). 255ص (»  تومان تعيين كردند60تومان و سپس 

دانيم، اندكي بعد از آن بهاي  لكن، همان طور كه مي
 تومان، و 300 تومان، و سپس به حدود 175ارز به 

تومان و باالتر رسيد و در اين ميان،  500بعداً به 
دالالن و صرافان و شركايشان در دستگاههاي 

بدين . حكومتي نيز سودهاي گزافي به جيب زدند
ترتيب، باري ديگر، مصالح جامعه و سرنوشت كار و 
زندگي مردم و فعاليتهاي اقتصادي كشور بازيچه 

هاي   ها و سودجويي طلبي ها، مصلحت كاري ندانم
  .باندي و جناحي گرديدفردي و 

ها و مؤسسات دولتي نيز  خصوصي سازي كارخانه
هايي بوده كه همة آدمهاي  يكي از سياست

اند و از  رفسنجاني در مورد آن اتفاق نظر داشته
و يا توقف مقطعي آن نيز » مسكوت گذاشتن«

با اينهمه، نتايج و چگونگي . اند ناراحت و ناراضي بوده
اي از  سابقه و شدت بياجراي اين سياست، وسعت 

فساد و چپاولگري را آشكار ساخت كه حتي محمد 
تواند كتمان  علي نجفي، يكي از مدافعان آن، نيز نمي

واقعيت اين است كه اكثر كساني كه «نمايد كه 
آمدند و داوطلب دريافت امكانات دولتي در قالب 
بخش خصوصي شدند كساني بودند كه به دنبال 

هاي متعددي به  راه آنها رانتاز اين . رانت بودند
داران نوكيسه از  دست آوردند و قسمت اعظم سرمايه

پس از خريد كارخانه، زمين و . آنجا پديد آمد
امكانات كارخانه را فروختند و پول آن را از كشور 
خارج كردند و يا در داخل پول آن را صرف كارهاي 

). 397ص (» گري كردند تجاري و بازرگاني و واسطه
كند كه، در  نيز اشاره مي» ها رانت«در توضيح وي 

سازي به هرحال مديران دسترسي به  خصوصي
آمدند يا  اطالعات داشتند، حاال يا خودشان جلو مي

هاي خاص و افراد واسطه وارد جريان  از كانال
نوع از هم گسيختگي وجود  به نظر من يك. شدند مي

ز توانست ا داشت، به نحوي كه هركس زرنگ بود مي
بيشتر شركتها هم از . . . اين امكانات استفاده كند 

شدند و عمدتاً در  طريق وزارت صنايع واگذار مي
گيري مجمع سازمان صنايع ملي و  حيطة تصميم

شايد با . رفت هيأت مديرة آن سازمان انجام مي
آهنگي صورت گرفته بود، اما  رئيس جمهور هم هم

  ). 402ص (» خبرم من از آنها بي
حساب و  كاره و ناتمام و بي ن طرح و پروژة نيمههزارا

دوره » زني نهضت كلنگ«كتاب، كه محصول 
آن بوده، هنوز » كارگزاران«و » سردار سازندگي«

كنند كه از  هم در گوشه و كنار كشور خودنمايي مي
بسياري از آنها جز تابلوي تبليغاتي و ديوار مخروبه 

ت عنوان چيزي برجاي نمانده است، در حالي كه تح
ها، مبالغ هنگفتي از  طرح و اجراي اين پروژه

درآمدها و منابع متعلق به مردم اين جامعه، حيف و 
  . ميل و پايمال شده است

در اقتصاد سياسي نوع جمهوري اسالمي، البته، 
اي مردم جايي ندارند،  هاي توده نيازها و خواسته

گونه اعتراضات و عصيان آنها در برابر اين  همان
ها نيز هم از طرف مصاحبه  ها و تاراجگري كشي حق

شوندگان، ناديده  كننده و هم طبعاً از سوي مصاحبه
اما اين نيز بخشي از واقعيت . شود انگاشته مي

سياسي و اقتصادي جامعه بوده كه اعتراضات و 
نشينان در  تظاهرات گسترده تهيدستان و حاشيه

طي . . . مشهد، اسالمشهر، اراك، شيراز، قزوين و 
، گردانندگان رژيم را ناچار به 1370 -75سالهاي 

نشيني، توقف و يا تعويق برخي از سياستهاي  عقب
اقتصادي خانمان براندازشان در اين دوره كرده 

  .است
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  پيروزي
 قابل پيش بيني
 محمودعباس

 

 
 
 
 
 
 
  

 حماد شيباني
 

پيروزي محمودعباس در انتخابات رياسـت حكومـت        
فلسطين، بويژه بعد از انصراف مروان برغـوتي كـامال          

در ايـن انتخابات،كـه روز نهـم        . قابل پيش بيني بود   
 انجام شد، برخالف سـنت رايـج ديگـر          2005ژانويه  

كه براي نـشان دادن     اعضاي جامعة كشورهاي عرب،     
ــر از   ــاال ت ــت ب ــا ،  90محبوبي ــدي ديكتاتوره  درص

ازشناسنامة ساكنان گورستانها براي باال بردن شـمار        
آراي داده شده به نفع رجل منحـصر بـه فـرد خـود              

كنند، مسئول هيئت مركزي نظـارت بـر          استفاده مي 
انتخابات اعالم كـرد كـه از مجمـوع دارنـدگان حـق            

عداد آنها كمي باال تر از يك شركت در انتخابات كه ت    
ــت،    ــر اس ــزار نف ــصد ه ــون و هشت ــد 30ملي  در ص

و محمود عباس با نسبت     . درانتخابات شركت نكردند  
ــيس    62،32 ــمت رئ ــه س ــذه ، ب ــد آراي متخ  درص

فقــط يــك ســوم از مــردم .(حكومــت انتخــاب شــد

فلسطين ساكن مناطقي هـستند كـه بـه آنهـا حـق             
 .)شركت در انتخابات داده شد

 
رغـوتي كانديـداي مـورد حمايـت بخـش      مـصطفي ب 

مهمي از نيروهاي چپ و دمكرات ، از جملـه جبهـة            
 در صـد    19،80خلق براي آزادي فلسطين با كـسب        

دوكانديداي ديگر چپ، تيـسير خالـد و        . آرا دوم شد  
ــراي آزادي   ــة دموكراتيــك ب ــسام صــالحي از جبه ب

 3،50به ترتيب با    ) كمونيست(فلسطين و حزب خلق   
وم و چهارم شدند و سه كانديـداي      در صد س   2،68و  

 در صـد    0،62  و    1،27  و  2،68مستقل اسـالمي بـا      
الزم بـه ذكـر اسـت كـه دو      . پنجم تـا هفـتم شـدند      

ــراي اســالمي  ــاد گ ــازمان بني ــاد ( س ــاس و جه حم
اين انتخابات را تحـريم كردنـد و در پاسـخ            ) اسالمي

به شايعة مربوط به حمايت غير مـستقيم حمـاس از           
نگوي اين سازمان موضوع را به      مصطفي برغوتي سخ  
 .شدت تكذيب كرد

 
بيش از يك هزار ناظر بين المللي ، باضـافة صـد هـا        
ــان    ــارجي جري ــردار خ ــاس و فيلمب ــگر ، عك گزارش

بـه جـز مـوارد بـسيار        . انتخابات را زير نظر داشتند      
ــر   ــصحيح ، گزارشــي دال ب ــل ت ــرا قاب معــدود و اكث

. نـشد مخدوش بودن انتخابات به ايـن نـاظران داده          
همة كانديدا هاي رقيب ، با بياني كم و بيش مـشابه            
. انتخــاب محمــود عبــاس را بــه رســميت شــناختند

ناظران رسمي ازجملـه فرسـتادگان سـازمان ملـل ،           
اتحاديــه اروپــا واتحاديــه كــشورهاي عربــي صــحت 
انتخابات را تائيـد كردنـد و مـردم جهـان بـار ديگـر         
ــه اي     ــسطين در تجرب ــق فل ــه خل ــد ك ــاهد بودن ش

تمدنانه نمايشي از متانت و نظم پذيري از خود بـه           م
يك بـار ديگـر صهيونيـستها در سـعي          . ظهور رساند 

خود براي جلوه دادن فلسطيني هـا بعنـوان مردمـي     
خشن و ناآشنا به بازي در صحنه هـائي اينچنـين از            

بــرعكس، افكــار عمــومي . دمكراســي ، ناكــام شــدند
ـ           اتي جهان چه در روزهـاي فعاليـت تبليغـات انتخاب

گيري شاهد بودند كه ارتش متجاوز        وچه در روز راي   
واشغالگراسرائيل تا توانست بـا ايجـاد محـدوديت در          
ــدگان     ــاب كنن ــا انتخ ــداها ب ــاط كاندي ــه ارتب زمين
فلسطيني و حتي بازداشت و ضرب وشتم كانديـداها         
به هنگام عبور از نقـاط تفتـيش ،در رونـد انتخابـات         

هـور اسـبق    تـا جائيكـه رئـيس جم      . كارشكني كـرد  
آمريكا ،جيمي كارتر به عنوان رئيس هيئت نـاظران         

ــين ــه    ب ــسبت ب ــي ن ــراض علن ــار از اعت ــي ناچ الملل
محدوديتهاي اعمال شده از سوي اسـرائيليها شـد و          
آنها را وادار كرد تا قدري از فـشارهاي آشـكار خـود             

به هـر حـال بـازي كمتـر باشـكوه و بيـشر              . بكاهند
 رسـمي بـه آغـاز       نمايشي انتخابات براي كليـد زدن     

دوران بعد از عرفات به سالمتي پايان گرفـت و يـك            
هفته بعد محمود عبـاس مراسـم تحليـف بـه جـاي             

 .آورد
 

اينكه محمود عباس در يـك رونـد انتخابـاتي قابـل            
پيش بيني، به سادگي موفق شد بـر مـسند بـه جـا              
مانده از عرفات صعود كند به معناي آن نيـست كـه            

هـائي برخواهـد آمـد         عدهبه همين سادگي از عهدة و     
كه در راه نيل به اين مقام بـه مـردم فلـسطين داده              

او با انبوهي از تناقضهاي در هم تنيـده رو در           . است  
روست، كه حل هريك از آنها در گرو وجود راهكارها          
، ابزار وشرايطي است كه دستيابي به آنها ، خود، در           
گرو تغييرات دمكراتيك در ساختار كنـوني سـازمان         
آزاديبخش فلسطين و دستگاه رهبري سنتي جنبش       

 .الفتح است
 

از نظر داخلـي، در حاليكـه بالفاصـله بعـد از اعـالم              
پيروزي عباس ، سخنگوي حماس ابـراز داشـت كـه           
مخالفت اين جريان با روند انتخابات ، به معني عدم           
همكاري با او به عنـوان رئـيس حكومـت فلـسطين             

يسيون خواسـتار   نيست وهمچون ديگر نيروهاي اپوز    
مــشاركت جهــت ايجــاد ابزارهــاي الزم بــراي  يــك 

نيــز بــه رغــم آنكــه ســاير . رهبــري يكپارچــه اســت
نيروهاي رقيب عباس در جنبش مقاومت اعم از ملي      
و چپ اين انتخابات را به رسميت شناختند ومتعهـد     
شدند كه مبارزات خود را براي گـسترش دمكراسـي          

مت آميز پيش   درون جامعة فلسطين بر مبناي مسال     
ببرنــد امــا اخــتالف نظــر وتفــاوت ديــدگاه خــود در 
برخورد با مسئلة تداوم اشغال فلسطين با او را مـورد      

ــد ــرار دادن ــد ق ــه همــين دليــل در حاليكــه  . تاكي ب
طرفداران عباس خود را براي برگزاري جشن وسرور        
مربوط به اين پيروزي نـه چنـدان بـا شـكوه آمـاده              

مقاومـت بـا آرم و      ميكردند چند موشك دست سـاز       
نشان اكثر گروه هاي فعال فلسطيني، به  مـستعمره          
هاي يهودي نشين ايجاد شده در نواحي غزه شليك         
ميــشد و تجــاوزات نظــامي اســرائيل عليــه منــاطق  
مسكوني فلسطيني ها نيز در طول و عرض سرزمين         
هاي  اشغالي تداوم داشت تـا يـادآور ايـن حقيقـت             

 همانـا و همچنـان   باشد كه موضوع اصـلي وپايـه اي      
مسالة  وجـود اشـغالگر و مقولـة چنـد پـارچگي در              

و ايـن   . رهبري مقاومت عليه ايـن اشـغالگري اسـت        
اي، همچنـان ال ينحـل       معادله بدون يك پاسخ ريشه    

 . باقي ميماند
 

در كمپ فلـسطينيها، بـدنبال رايزنـي هـاي بعـد از             
انتخابات، ميان حكومت به مشاركت شخص محمـود      

روها ازجمله حماس و جهاد، زمينـة       عباس با همة گ   
اي  مبني بر امتناع از شليك         دست يابي به تعهدنامه   

موشك و ارسال گروههاي عمليات انتحـاري ال اقـل          
براي مدت يك ماه آماده است و سـر سـخت تـرين              
گرايشات نيـز حـصول آن را فقـط بـه اعـالم تعهـد               

حتي برخي  . متقابل از جانب اسراييل منوط ميكنند     
ذهبي از جمله مفتي بيت المقدس از لزوم        رهبران م 

برخورداري جنگجويان از فرصـت اسـتراحت سـخن         
 3000است كه     در آخرين خبرها نيز آمده    . ميگويند  

نيروي امنيتي فلسطيني با ساز و برگ تـازه  و گويـا             
انــد تــا در  جديــدا آمــوزش يافتــه ماموريــت گرفتــه

منــاطقي از غــزه مــستقر شــوند و از نقــل وانتقــال  
طلبان انتحاري ونيـز شـليك موشـك بـه طـرف            داو

 .اسرائيلي جلوگيري كنند
 



 ۱۲۴  1383 دياتحاد كار  
 

    صفحه  
 

21

 برخالف فلسطيني ها كه به هـر حـال در گـزينش            
عباس پيام جديدي براي نشان دادن ظرفيـت صـلح          
خواهي خويش ارسال كردند، كمتـرين نـشانه اي از          
خرد ورزي حتي تظاهر بـه آشـتي جـويي از جانـب             

ترجمــة زبــان در . اســرائيليها بــه چــشم نميخــورد 
انتخابات، دمكراسي اسراييلي يك باند فاشيـست بـه         
رهبري قاتلي چون شارون را با نزديك هفتاد درصـد     
آرا برمسند نشانده است تا با كمك ارتشي مجهز بـه           
همة امكانات بـراي كـشتن دسـته جمعـي مـردم و             

ها و شهركها و شهرها وبا كشيدن         ويران كردن محله  
ــدان   ــصور و زن ــگ ومح ــوار نن ــامي  دي ــردن تم ي ك

فلسطيني ها، بـه حـل بحـران رابطـه ميـان هـوس              
اشغالگري وآرزوي زيستن در آرامش بهـشت موعـود      

وانتخاب » عرب نامتمدن «در حاليكه   . تحقق بخشد   
فلسطيني كه گويا سـوداي بـه دريـا         » شرور«كننده  

ــار    ــان را در ســر داشــت، معم ريخــتن همــة يهودي
 را  شكست خورده و كم بضاعت ودسـت بـسته اسـلو          

دوباره به صحنه فرستاده است تـا در ظـالم جنگـل            
 . استعمار  گلچين آزادي و استقالل او باشد

 
 در صحنه اي كه تماشاچيان در پشت شيـشه هـاي       

رادة ا،  تحــت كنتــرل اكثــراغبــارآلوده رســانه هــاي
 بـه قـول     ،دخالتشان به زنجيـر كـشيده شـده اسـت         

محمــود درويــش فلــسطيني هــا در شــرايط فقــدان 
ناك موازنـة قـوا جـز نـشان دادن مظلوميـت            وحشت

 . آور خود چه به دست خواهند آورد دهشت
 

هـاي تـازه اي       شايد از اينروست كـه امـروزه زمزمـه        
درجامعــة مــدني فلــسطيني شــنيده مــي شــود كــه 
خاطرة بحثهاي انسانگرايانة سي وچنـد سـال پـيش          
درشب بيداريهاي اردوگاههاي آموزشـي فلـسطيني،       

ات بر تريبون ملل متحـد بـه يـاد          به بهانة صعود عرف   
 .ميĤورد 

 
سرزميني كه فلسطين ميخـوانيمش ازهـزاران سـال         
پيش گهوارة يكي از غني ترين تمدنهاي بشري بوده         

ايـن سـرزمين نيـز ،موزاييـك ارزشـمندي از           .است  
مدنيتهاي گوناگون را ميماند كه پيوستگي آنهـا، در         

ه سرزميني كـ  . عين تفاوتهايشان، خيره كننده است      
در آن براي همة ساكنان  امروز و فرداي آن نيـز بـا              
همة گونه گونيهايشان جايي براي زندگي و بـاروري         

 .يافت ميشود
 

اين هفته صالح صالح از رهبران قديمي جبهة خلق         
براي آزادي فلسطين دريـك گفتگـوي تلويزيـوني از        
آرزوي تشكيل كشور واحدي سخن گفت كـه در آن          

 عــرب وغيــر عــرب ، يهــود و مــسلمان ومــسيحي ،
مذهبي و غير مذهبي؛ هـر انـساني بـه صـفت يـك              

وايـن از قـديمي     .  شهروند، بتواند در آن زندگي كند     
. ترين شعارهاي آرمانگرايـان چـپ فلـسطيني اسـت         

شايد اگر اين انديشه قوت بگيرد، روزي از بطن خود          
آن اژدهاي دريـايي را  بيـرون فرسـتد كـه بـيش از               

 كيلومتر ديوار ننگ و نفـرت شـاروني را ويـران        300
 . كند وببلعد

 

 
تاريخ يك عجوزه 

 !است
 

   مصاحبه مجله اتريشى پروفيل با
  محمود درويش، شاعر فلسطينى

  
  فرزانه عظيمی: برگردان 

  
محمود درويش معروفترين شاعر دنياي عرب 

 در ناصريه بدنيا ۱۹۴۲اوکه در سال . است
 بعنوان شاعرملي آمده است، گرچه نقش خود

را رد کرده، اما همچنان صداي موثر سياسي 
 درويش، که از نگارندگان  باقي مانده است،

است، ۱۹۸۸بيانيه استقالل فلسطينيان در سال  
پس ازمعاهده اسلو، پست خود در کميته 

او در آن زمان . را ترک کرد" او.ال.پ"مرکزي 
قلب من مي خواست به جريان صلح " گفت

  ".اشته باشد، اما عقل من نهاعتقاد د

ب

پس از سالها مهاجرت، درويش امروز در رام 
در اين جا مصاحبه . اله و عمان زندگي مي کند

در باره " اينگه گونتر"اي را می خوانيد که 
چشم اندازهاي صلح در  دوران بعد از عرفات، 

 .ا وی کرده است
 

  
  

ما " در نامه سرگشاده اي با عنوان : پروفيل
، که "س جمهور منتخب جه مي خواهيماز رئي

 شخصيت برجسته ۵۰۰شما بعنوان يکي از 
آنرا امضا کرده ايد، از سوئي خواهان 
خودداري از اعمال زور شده ايد، اما از سوي 
. ديگر پذيراي کوچکترين سازشي نيستيد

  .کدام خواست شما اهميت درجه اول دارد
  

. خواست دمکراسي و يک جامعه آزاد: درويش
ي ترين مشکل ملي ما، اشغال سرزمين ما اصل

اما اين به اين معنا . از سوي اسرائيل است
نيست که ما همه چيز را بايد به پايان يافتن 

  .اشغال منوط کنيم
  

آيا شما پس از مرگ عرفات، شانس : پروفيل
  جديدي براي جريان صلح مي بينيد؟

  
 

 
 

من مي بينيم که يک شبکه جهاني در : درويش
يد تصوير غيرواقعي است که گويا با حال تول

مرگ عرفات، بزرگترين مانع در راه صلح 
من فکر مي کنم که اينطور . برچيده شده است

هيج رهبر ديگري نمي توانست آنچنان . نيست
اما عرفات . منعطف باشد که او مي توانست

بيشتر مانعي بود در راه رفرم و مبارزه با 
  .فساد

  
ر اين موارد پس بدين ترتيب د: پروفيل

  شانس هاي جديدي وجود دارد؟
  

عرفات حتي جزئي ترين مسائل : درويش
زندگي ما را نيز تعيين مي کرد، تا حدي که يک 

در حال حاضر . وابستگي خطرناک بوجود آمد
ما به عرفات جديدي نياز نداريم، اما به يک 

  .مدير اليق
  

بيشتر اين هدف "  نفره۵۰۰نامه "آيا : پروفيل
 نمي کند که رهبري جديد را دنبال

خودمختاري را به پرنسيب هاي ملي مقيد 
  کند؟

  
من فکر مي کنم، اين نامه دولت آينده : درويش

را تشويق به تالش براي مذاکراتي جديدي با 
در عين حال من . اسرائيل، در راه صلح مي کند

از اين واهمه دارم که ما شاهد ضربه ديگري 
ارون مي توانيم آنچه که ما از آريل ش. باشيم

او مي : است" نه"انتظار داشته باشيم چهار 
خواهد به فلسطينينان نه يک کشور با مرز هاي 

او .  بدهد و نه اورشليم شرقي را۱۹۶۷سال 
حق بازگشت پناهندگان را به همان ترتيبي رد 
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مي کند که توقف ساختن شهرک هاي 
به زبان ديگر . اسرائيلي در کرانه غربي را

هايش ما را از خوش خيالي " نه"شارون با 
من انتظار هيچگونه پروسه . هايمان رها کرد

صلح واقعي را ندارم، چرا که نقطه حرکت 
ما فلسطيني ها نمي توانيم : کامال آشکار است

بيش از آنچه که تا بحال کرده ايم، از خواست 
هايمان عقب نشيني کنيم و اسرائيلي ها هم 

ه شارون به آمادگي دادن چيزي بيش از آنچ
  . ما پيشنهاد مي کند را، ندارند

  
محمود عباس مي خواهد به عنوان : پروفيل

رئيس جمهور، بيش از هر چيز بر همبستگي 
او اميدوار است که . ملي سرمايه گذاري کند

آيا با او . در اين حيطه تغييري بوجود بيايد
  در اين اميدهايش همراهيد؟

  
ائيها تالش شايد اسرائيلي ها و آمريک: درويش

کنند راه حلي را تحميل کنند که تفاوتي با 
به اين . موضع گيري شارون نخواهد داشت

  .ترتيب انتقاضه ادامه خواهد يافت
  

عمليات انتحاري فقط ضربه به : پروفيل
اين علميات فقط بهانه اي . مسئله فلسطين زد

را به دست شارون مي داد که بتواند در 
  .کرانه غربي حصار بسازد

  
زماني که عباس وزير عرفات بود، : درويش

من فکر . حماس را متقاعد به يک آتش بس کرد
نمي کنم که شارون احتياج به  بهانه اي براي 

عمليات نظامي . انجام مقاصدش داشته باشد
اسرائيل در واقع حماس را دعوت به انجام 

االن لحظه اي . عمليات از سوي آنها مي کند
اسرائيل در بوته پيش آمده که آمريکا و 

عرفات ديگر وجود . آزمايش قرار گرفته اند
بگذاريد که . آنها چه به ما خواهند داد. ندارد

  .آنها را امتحان کنيم
  

آيا عباس از عهده انجام چنين : پروفيل
ماموريتي بر ميايد؟ او از کاريسمای الزم 

  .. برخوردار نيست
  

. کاريسما چيزي براي فستيوال هاست: درويش
امروز به شخصيت هاي کاريسمائي نيازي ما 

بدست آنها هيچ مشکلي حل نخواهد . نداريم
گرچه عرفات از محبوبيت خود براي اين . شد

مثل (استفاده کرد که مردم را به سازش هائي 
راضي کرده و آن را به عنوان دستاورد ) اسلو

ملي به خورد مردم بدهد، اما در ليست مسائل 
 هاي مشخصي قرار و مشکالت روزمره، سوال

از آن گذشته کاريسما مي تواند از جمله . دارد
از راه نوشتن سخنراني هاي خوب نيز بوجود 

  .آيد
  

آيا شما حاضريد توان نويسندگي : پروفيل
  تان را در اختيار عباس بگذاريد؟

  
من شعر مي نويسم و نه مقاالتي که : درويش

 .اين مسئله من نيست. به چه بايد کرد، بپردازند
پيام شعرهاي من، به فلسطينيان اين احساس 
را منتقل مي کند که موجودات انساني باشند و 
به آنها کمک ميکند که آرامش خود را در 

اشعار به آنها بخشی از آن . زندگي بيابند
. چيزي را بر مي گرداند، که  از دست داده اند

در آنها زيبائي دروني زندگي ما انعکاس مي 
  .يابد

  
اشعار قبلي شما بيشتر از آتش : پروفيل

  .جنگ قلسطينيان مشتعل است
  

در گذشته من مطمئن بودم که فردا : درويش
در حال حاضر فکر . بهتر از امروز خواهد بود

. مي کنم که همه چيز وارونه اتفاق مي افتد
لحظه حال آشفته تر از آينده اي است، که تا 
جائي که قابل پيش بينی است پيام خوشي 

  . تاريخ يک عجوزه است.ندارد
  

به نظر مي رسد که شعر معنای : پروفيل
  چندجانبه داشته باشد، اينطور نيست؟

  
دقيقا، هيچ شعر خوبي درباره يک : درويش

اما من منظورم چيز . پيروزي وجود ندارد
هرچه انسان جوان تر است، فکر : ديگري است

مي کند که رشد تاريخي، بطور منطقي در جاده 
اما در واقع اين طور . پيش مي رودپيشرفت به 

به خصوص وقتي که انسان فکر مي . نيست
کند چه چيزهائی در سطح بين المللی پيشرفته 

  .محسوب مي شوند
  

بسياري از فلسطينيان شما را : پروفيل
شما . بعنوان شاعر ملي خويش مي بينند

  خود را چطور محک مي زنيد؟
  

. من نمي خواهم شاعر ملي باشم: درويش
اما خودم را از اين نقش . ايد يک زماني بودمش

اين نوع تاثيرگذاري بر وطنم را . رها کردم

شعر . خيلی وقت است که بهايش را پرداخته ام
شاعر . يک سفر بي انتها در ناشناخته هاست

ملي بودن به اين معنا نيست که از فلسطين در 
ما ثابت کرديم که فلسطيني . هر شعري نام برد

که چه؟ ما چطور ثابت مي کنيم هستم، خوب 
که که ما نويسندگان، موزيسين ها و هنرمندان 

امروز من آن چيزی را انجام . خوبي هستيم
: مي دهم که در گذشته جرات آنرا نداشتم

وقتي که در .  انتشار کتابي با اشعار عاشقانه
نامبرده مي شود، خيلي ها هنوز " گل رز"آن از 

" رزمين خونينس"آنرا بعنوان سمبلي براي 
اما عکس العمل ها در شب شعر . تعبير مي کنند

من در رام اله هنگام خواندن اشعار 
کاموسوترا، بار ديگر به من نشان داد، که 
مردم تا چه حد تشنه زندگي هستند، تشنه هنر 

اين بيشتر به نفع اسرائيل است تا ما، . زيبا
وقتي که ما خود را تنها بعنوان قربانيان يک 

  . اشغالي به دنيا معرفي کنيمرژيم
  

" سپيده تلخ استقالل"شما از :  پروفيل
  .صحبت مي کنيد

  
، براي آنکه ما در برابر اين "تلخ: "درويش

سوال قرار داريم که آيا تمامي خونهاي ريخته 
شده، ارزش آن چيز کمي را ، داشت که ما 

 درصد ۲۲حداکثر : بدست می آوريم" احتماال
ا، يک کشور، که نام سرزمين اوليه مان ر

فلسطين بر روي آن است، بدون مشخصات 
واقعي، کشور سمبليک بدون استقالل واقعي و 

  . آزادي
  

آيا شما يک کشور دو مليتي مرکب : پروفيل
از فلسطينيان و يهوديان را ترجيح مي 

  داديد؟
  

اين روياي من است، اما متاسفانه يک : درويش
 در براي رسيدن به آن، ما. آرزوي محال

و . درجه اول نياز به راه حل دو کشور داريم
تنها شهرک هاي . يک فرهنگ سياسي ديگر

يهودی نشين، ايجاد يک کشور فلسطيني را 
آنها مانع اصلي براي صلح . غيرممکن مي کنند

در آينده نزديک من پاياني براي اين . هستند
به همين جهت از خود . درگيري نمي بينيم

ائيلي ها نيز به هنگام آيا اسر: سوال مي کنم
 همچون ما اسير -تفکر در مورد آينده، 

  کابوس مي شوند؟
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قانون پناهندگي 
  ۲۰۰۵آلمان در سال 

  
  

ــدگي،    ــاجرت و پناهن ــد مه ــوانين جدي ق
پناهندگان را به دو گروه اقتصادي قابـل        
قبول و غيـر قابـل قبـول تقـسيم نمـوده          

وضعيت پناهندگاني که موفـق بـه       . است
اخذ مجوز پناهندگي نگشته اند بد تر مي        

  .شود
   

مصاحبه بـا کـاي وبـر مـسئول شـوراي        
  لت نيدرزاکسنپناهندگان ايا

 
 

Achim Beinsen: مصاحبه گر
۳,۱,۲۰۰۵دنياي جوان 

برگردان ناهيد جعفرپور
 
  

 قوانين جديد ۲۰۰۵ ژانويه ۱ از تاريخ :سئوال
در . پناهندگي و مهاجرت به اجرا در مي آيد
  اين قانون چه چيزي تغيير نموده است؟

  
 ايــن قــانون در نظـر دارد امــر پناهنــده  :جـواب 

ته و دسترسي خارجي ها     شدن را متوقف ساخ   
به مرز هاي آلمان و حق اقامت در ايـن کـشور       

وزير کشور آلمان اوتو شيلي     . را محدود سازد  
پناهندگان و مهـاجران را بـه دو بخـش تقـسيم       
مــي نمايــد بخــش اول پناهنــدگان و مهــاجراني 
است که بـه لحـاظ اقتـصادي از سـوي دولـت             
آلمان مورد پذيرش قـرار مـي گيرنـد و بخـش            

ساني است کـه دولـت تقاضـاي آنـان را           دوم ک 
در واقـع ايـن جـدا       . مورد قبول قرار نمـي دهـد      

سازي هدف اصلي اين قانون و در مرکـز ثقـل           
  .آن قرار دارد

  
 آنطور که به نظـر مـي رسـد وضـعيت            :سئوال

و غير دولتي   دولتي  مراجع  کساني که از سوي     
تحت تعقيب مي باشند و يا کساني کـه بخـاطر           

بهتـر  ه فـرار گـشته انـد        مجبـور بـ   جنسيتشان  
ــد  ــد ش ــه   .خواه ــدگاني ک ــعيت پناهن ــا وض  ام

تقاضاي پناهندگي آنان مورد قبول قرار نگرفته       

است و در آلمان زندگي مي کنند بسيار وخـيم          
ميدانيم که اين پناهندگان در اين      . تر خواهد شد  

کشور جا افتاده اند و بـه داليـل متفـاوت نمـي             
 نماينـد   توانند به کشور مبداء خويش مراجعـت      

مـي  ... مثال بخـاطر جنـگ در آن کـشور هـا و             
توانيد کمي در ايـن بـاره توضـيح دهيـد؟ ايـن             

  قوانين براي اين انسانها چه خواهد نمود؟
 
 

 طبق اين قانون فـشار بـر ايـن انـسانها            :جواب
افزايش خواهد يافت تـا ايـن انـسانها آلمـان را            

به اين منظور هـم مراکـزي ايجـاد         . ترک نمايند 
پناهنـدگان را تـا هنگـام بازگـشت در          شده کـه    

آنجا نگه داري کنند و يا عدم پرداخت پول نقـد           
براي گذشـتن امـور زنـدگي ايـن پناهنـدگان از          

سوسـيال آمـت    ( سوي اداره خدمات اجتماعي     
و ســاير فــشار هــا و ابــزار هــاي شــکنجه ) هــا

روحي ديگر که باعث شود پناهنده تحت فـشار         
  . آلمان را ترک نمايد

 
در ايـن مراکـز بازگردانـدن پناهنـدگان       :سئوال

   اند؟ چه مي گذرد و براي چه ايجاد شده
 

اين مراکز مقر هـاي پناهنـدگي هـستند      :جواب
که در آنجا به پناهنـدگان ايـن احـساس منتقـل            
مي شود که آنان در آلمان هيچ شانـسي بـراي      

آنها در اين مقر ها تنها يک تخـت     . ماندن ندارند 
راي زنـده مانـدن را      و ضروري ترين لـوازم بـ      

اين مقر ها اکثرا بـسيار دور از        . خواهند داشت 
. محل هاي زندگي سـاير انـسانها خواهـد بـود          

پناهندگان مستقر در ايـن مقـر هـا آنقـدر پـول             
نخواهند داشت که حتـي بلـيط اتوبـوس بـراي           
رفــتن بــه شــهر هــا و مکــان هــاي مجــاور را  

آنها اجازه ترک مقر را خواهند داشت       . بپردازند
اما براي رفتن به دهـات و شـهر هـاي مجـاور             

اجازه کار نخواهنـد    . بايد کيلومتر ها راه بروند    
داشــت و اجــازه تــرک منطقــه تعيــين شــده از  

آنـان مرتبـا    . سوي اداره خارجي ها را ندارنـد      
ايـن رونـد    . تحت بازجوئي قرار خواهند گرفـت     

در حقيقت زنگ خطري است براي پناهنـده کـه          
 ندارد و مي بايد کـشور  بداند هيچگونه شانسي 

ــد  ــرک نماي ــدن   . را ت ــکلي از رمان ــع ش در واق
  .پناهندگان

 
ــدگان چــه انتظــاري از  :ســئوال  شــوراي پناهن

   داشت؟ و مهاجرانقانون پناهندگان
  

 در حدود صدها هزار پناهنـدگاني در        :جواب
آلمان وجـود دارنـد کـه فقـط از سـوي دولـت              
تحمل ميشوند بدون کوچکترين شانسي بـراي       

ما اميـد داشـتيم کـه     . حق اقامت اين کشور   اخذ  

جا افتادن و جـذب     ( قوانيني براي انتگره شدن     
اين انـسانها بـه وجـود آيـد و حـق            ) در جامعه 

جابجــا شــدن ايــن انــسانها و تحــرک آنهــا در  
جامعه سهل تر گـردد و قـوانين بهتـري بـراي            
ــرار   کــساني کــه پناهندگيــشان مــورد قبــول ق

  .نگرفته شده است وضع گردد 
  

شوراي پناهندگان ايالت نيدر ساکسن     :سئوال
  براي اين پناهندگان چه خواهد نمود؟

  
 ما خواهان حق اقامت براي اين گونـه         :جواب

پناهندگاني که در اثر ايـن قـانون مـورد خطـر            
کـساني کـه    . اخراج قرار گرفته اند مـي باشـيم       

مــا . زندگيــشان در آلمــان شــکل گرفتــه اســت
 با فرزند که بيش     اعتقاد داريم که خانواده هاي    

از سه سال است که در آلمان بـسر مـي برنـد             
مجرد هـا   . بايد اجازه اقامت در آلمان را بگيرند      

 سـال اقامـت در آلمـان        ۵بايد ازاين حق بعد از      
  . برخور دار گردند

  
 چرا سياستمداران آلمان و مـسئولين       :سئوال

تا کنون کاري براي اين افراد که تحمل ميشوند         
  اه حلي پيدا نکرده اند؟ نکرده اند و ر

 
يکي از داليل اصلي بطور قطع وضعيت       : جواب

دولـت آلمـان از پناهنـدگان و        . بازار کار است    
ــار    ــازار ک ــره ب ــوان ارتــش ذخي ــاجران بعن مه
استفاده مي کند که وضع بيکاري را ثابـت نگـه        
دارد هر وقت به نفعش باشد آنهـا را بـه داخـل      

 آنهـا را    راه مي دهد و هر وقت به نفعش باشـد         
  .اخراج مي کند

  
 وظيفه شوراي پناهندگان در سال هاي       :سئوال

   آينده چيست؟
در ابتدا تالش داريم  فضائي جديد به         :جواب

وجــود آوريــم کــه تحــت ايــن قــانون بتــوانيم  
ما ميخواهيم کمک هـاي قـانوني       . کارهائي کنيم 

براي کساني که اقامتشان در آلمان توسط اين        
رار گرفته است ، فـراهم      قانون مورد مخاطره ق   

سازيم و از کساني بخواهيم که بصورت همـت        
عالي در اين راه بما کمـک نماينـدو همچنـين از          
اداره پناهندگان درخواسـت کمـک و پـشتيباني         
نمائيم و در نهايت نهاد هاي سياسـي را بـراي           
اخذ اجازه اقامت براي اين انسانها بسيج نمائيم        

يـن پناهنـدگان    تا بتوانيم اجـازه اقامـت بـراي ا        
صريح تر بگويم ما مي خـواهيم بـراي         . بگيريم

حق ماندن کـساني کـه از سـوي دولـت آلمـان             
  .تحمل مي شوند مبارزه کنيم

  



  ، قهر طبيعت،عامل بزرگ ترين فاجعه طبيعي؟»سونامي«

 

 دسامبر ، درست در نخستين سالگرد زلزله شهر بم، زلزله هولناکي در بستر اقيانوس هند ۲۶روز   
 هزار نقر را در سواحل اين اقيانوس به کام ۲۶۰رخ داد که طبق اخرين آمار منتشر شده بيش از 

يري را در سواحل چندين کشور از اندونزي، تايلند، هند مرگ کشانده است و خسارات جبران ناپذ
بيشترين آمار کشته . سري النکا، جزاير مالديو تا سواحل سومالي در شمال آفريقا وارد ساخت

  . هزار نفر اعالم شده است۱۶۶شدگان اين فاجعه در اندونزي، حدود 
ار نفر در جريان زلزله جان  هز۴۰. پارسال در آغاز سال ميالدي، کشور ما غرق در عزاي بم بود

باخته بودند و شهر بم يک شبه ويران شده و به تلي از خاک و آوار برسر ساکنان خود تبديل شده 
آن ها که جان سالم به در برده بودند، بدون سرپناه و بدون هر گونه امکان زندگي به حال . بود

اما از طرف ديگر . انگيخته شده بودهمبستگي بين المللي و ملي از يک طرف بر. خود رها شده بودند
حکومت اسالمي با استقرار سپاه پاسداران بر دروازه ويرانه هاي شهر، بر شدت فاجعه زلزله با 
محروم نمودن بازماندگان فاجعه از امدادرساني،  مي افزود و گرد مرگ بر فراز شهر را با اسلحه 

 نيست که اين همه کمک مردم کشور ما و اکنون نيز بعد از يک سال روشن. و تهديد پاس مي داشت
ميلياردها کمک بين المللي به کجا رفته است، که هنوز در بم مردم در چادرها و و در اقامت گاه 

  .هاي موقت زندگي مي کنند
فاجعه سونامي، زمين . امسال نيز بشريت سال نو را با خبر بمراتب دهشتناک تري به استقبال رفت

د، در عرض چند ساعت، با قدرت تخريب غير قابل باوري هر آنچه را که لرزه در کف اقيانوس هن
در سر راهش بود، ويران کرده، درهم کوبيده و از رهگذار خود تلي از اجساد و آوار  برجاي 

. شهر ها و روستاها را خود در سواحل چندين کشور به زير کشيده و له نموده بود. گذاشته بود
ون خانه هايشان در ساحل، به کام امواج ده ها متري کسانده و در قايق هاي ماهيگيران را همچ

قربانيان اين زلزله بر عکس بم فقط به ساکنان مناطق ساحلي . قعر آب ها خشمناک فروخورده بود
ده ها هزار توريست در سواحل رويائي اقيانوس هند از تايلند تا . اقيانوس هند خالصه نمي شدند

افلگير اين حادثه غريب شده، جان باخته و يا مثلصد ها هزار نفر از اهالي غ.. اندونزي و مالديو و 
خبر سونامي همه جاي جهان نه قط از طريق گزارش و تصوير که با . منطقه آواره گشته بودند

  . ورود هر توريست جان به دربرده اي، حي و حاضر بود
 تالش بر اين باشد که تا آن جا که دزر در فجايع طبيعي از نوع سونامي، و يا زلزله بم، معموال بايد

قدرت بشري نهفته است، دست به نجات قربانيان از زير آوار زد، تا فرصت اندک بعد از اين حواث 
به پايان نرسيده است، از هيچ تالشي فروگذار ننمود تا حتي شده انساني را از پرتگاه مرگ نجات 

  . يافته اند، نگذاشت که در ورطه گرسنگي و سرما و بي خانماني رها شوندداد و آنان را که نجات
در سونامي عوامل متعددي در تاخير در کمک . اما هميشه اين خواست را نميتوان به اجرا گذاشت

سياري از جاده ها و راه هاي مواصالتي نيز طعمه سيالب . رساني به بازماندگان زلزله موثر بودند
وسعت . يلي از مناطق جاده ها ي قابل استفاده براي کمک رساني وجود نداتشتدر خ. شده بودند

مناطق و ناتواني دولت هاي محلي در هماهنگي کمک ها  و بلبشوي حاکم بر فرودگاه ها و دست 
آخر حد اقل در دو مورد اندونزي و سري النکا، رد پاهاي جنگ داخلي و دخالت ارتش مانع بزرگي 

بخصوص در مناطق تاميل نشين سري النکا، و جزيره سوماترا . ي بودبر سر راه کمک رسان
  .اندونزي که شهر ساحلي آجه در اين جزيره کامال ويران شده است

در 

مثل هر زلزله ديگر بعد از سونامي هم هر کسي با اين سوال مواجه شد که آيا وقوع زلزله در 
 امکان آن بود که از اين همه کشتار اقيانوس هند قابل پيش بيني بنود؟ و اگر بود تا چه حد

  جلوگيري کرد؟
پاسخ به اين سوال هم بيش از آن که کار حدس و گمان باشد، نيازمند استفاده برنامه ريزي شده 
از امکانات دانش بشري و از آن مهم تر وجود اراده براي استفاده از اين امکانات براي پيشگيري از 

 اقيانوس هند هم همچون کشورما، سياست و در کشورهاي ساحل. چنين وقايعي است
سياستمداران حاکم فرسنگ ها از تدبير براي پيشگيري از تلفات انساني در برابر چنين حوادثي به 

  . دوراند
از طرف ديگر در سطح بين المللي نيز، اگر درصد ناچيزي از آن چه که صرف تدارک براي جنگ ها 

، مي شود، صرف اقدامات »آزادي« ما در عراق به نام و کشتار هائي از نوع آن چه در همسايگي
پيشگيرانه اي در اين قبيل حوادث مي شد، قطعا تلفات انساني اين قبيل حوادث تا بدين حد باال و 

  . تاثيرات آن بر زندگي ميليون ها انسان اين چنين دردناک نمي بود
ير و در نوع خود منحصر بفرد سو نامي بعد از زلزله بم، بزرگ ترين فاجعه طبيعي سال هاي اخ

  . بود
 .همبستگي جهاني با بازماندگان سونامي نيز در نوع خود منحصر بفرد بود
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France 

  
  :نروژ   سازمان درآدرس

  
POST BOKS 6505 
RODELO KKA 
0501 OSLO  5 
NORWAY 

  
-------------------------- 

  آدرس پست الكترونيكي
info@etehadefedaian.org 

  ان در انترنت سازمصفحة آدرس 
www.etehadefedaian.org 

------------------------------- 
  ) 49 (2241310217           فاكس 
 )33(   608601356                تلفن

  ارو5/1   : معادل بها
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