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دولت بوش، جمهوري اسالمي و 
  اپوزيسيون

   
است ين دوره ريجرج بوش دوم

 يد جمهوري خود را با تهديجمهور
 يبزرگ ترين حام«  بعنوانياسالم
در اولين  آغاز کرده بود،» سميترور

روز سفرش به اروپا نيز، اعالم داشت 
رژيم ايران بايد به حمايت خود از « که 

 به تروريسم و تالش براي دست يابي
بوش،  » پايان دهدي اسالح هاي هسته

 ي را منتفيآشکارا امکان حمله نظام
 هيچ گزينه اي را «د کرد يندانست و تاک

قبل از بوش، . »نبايد از نظر دور داشت
 يت مليد و مشاور امنيوزير خارجه جد

س، در تور يسابق او، خانم کاندوليزا را
کا يمرآم يحا از تصمي خود، صرياروپائ

 يران به شوراي ايدن پرونده اتم بريبرا
  . ت سازمان ملل خبر داده بوديامن
  

 به مساله ي اسالميل مساله جمهوريتبد
 و يمهم مذاکرات دولت بوش با دول اروپائ

 يدار هاين ديس جمهور روسيه، در اوليرئ
ت ين واقعيانگر ايبعد از انتخاب مجدد او، ب

است يکا، در ادامه سياست که دولت آمر
رو و يش نيش از پين بار بيراق، ااشغال ع

ران متمرکز نموده است يتوجه خود را بر ا
ن نخست با يو در تالش است که از هم

 يان بر سر برخورد با جمهورياروپائ
 يعني ابدي دست ي به توافقات ضمنياسالم
 ها ي اروپائيرش راه حل تاکنونين پذيدر ع
 ي، سقفي مذاکره با حکومت اسالميبرا
ن نموده و در يين مذاکرات تعيا ادامه يبرا
ز با ي ها رانين فرصت، اروپائيان ايپا
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دولت بوش، جمهوري اسالمي و 
  اپوزيسيون

  بقيه از صفحه اول
  ست؟يت چيواقع         

سم و ي از تروري اسالميت جمهوريطرح حما
ک ي به ي اسالمي جمهوريل برنامه اتميا تبدي

 عاجل، قبل از آن که انعکاس ين الملليمساله ب
 ي از حضور جمهوريدات ناشي تهديفيتحول ک
ات يمقتض  ازيامر تابع باشد، در واقع ياسالم

 دولت بوش در ياست تاکنونيادامه س
   .انه استيخاورم
 ي که جرج بوش متوجه جمهورياتهامات
ر يد هستند و نه غي، نه جد کندي مياسالم
 از حاميان ين که حکومت اسالمي ا در.يواقع

. ستي نيسم در منطقه است، شکيمهم ترور
ته ان ترور و کشتار پاگرفيم بر بنين رژيخود ا
است يصدور انقالب از جمله ارکان س.  است
در لبنان حزب اهللا را . ن بوده استآ يخارج

اد گرا يانات بنيسازمان داده است و از همه جر
ه روند يهمواره عل.  کندين دفاع ميدر فلسط

 نموده است يريانه موضع گيصلح در خاورم
 يل دفاع مي دولت اسرائياست نابوديو از س

 به بمب يابي دست يش برادر مورد تال. کند
ه و ي پاي دولت بوش بي هم، ادعا هاياتم

 قدرت و ثروت درون يباند ها. ستياساس ن
، ي کنند که با ساختن بمب اتميحکومت، فکر م

ن ياوال بر ا:  کننديمه ميادامه حکومت خود را ب
 ي مي را منتفيتصورند که امکان حمله نظام

طان يش« با يا با تداوم جنگ لفظيثان. کنند
ز  تحت ي در درون را ني، هر مخالفت»بزرگ

 ي با دشمن در نطفه خفه ميعنوان همصدائ
است وقت ين اساس هم هست که سيبرا. کنند
 در مذاکرات با اروپا و برخورد دو پهلو يکش
 ي اتمي انرژين الملليژانس بآر شفاف با يو غ

ش گرفته اند و  با سنگر گرفتن پشت يرا در پ
ز، در تدارک ساختن يلح آمشعار استفاده ص

  . هستنديبمب اتم
 و به تجربه با ي به درستياما جامعه جهان
 ياست دولت بوش همآوائي سيلحن و محتوا

 سپتامبر تمام ۱۱دولت بوش، بعد از . ندارد
 ي خود را به کار گرفت تا پايغيامکانات تبل
ان ي به ميبه شکلن و عراق را، يصدام حس

سنگ  حمله  خطر عراق را هم او. کشد

 سپتامبر و بزرگ تر هم جلوه ۱۱ يستيترور
، دست به ين الملليرغم مقاومت بي و علادد

 انهدام يز تحت لوايهمه چ. زداشغال عراق 
ه ين توجي صدام حسي کشتار جمعيسالح ها

قات يج تحقين حال به نتايد، در عيگرد
 ين مورد وقعيبازرسان سازمان ملل در ا

ن ي از اي که اثريدرعوض، زمان. گذاشته نشد
 يعني جنگ، يدا نشد، نقشه اصليسالح ها پ

انه تحت ي خاورمياسي سياير جغرافيينقشه تغ
بمب ها و .  شديعلن» انه بزرگيخاورم«عنوان 

 که قرار بود با برداشتن يکائيسربازان امر
کنند، » آزاد«که قدرت، عراق را يصدام از ار

ئم ن نقشه با اشغال عراق و استقرار دايطبق ا
در » کايمرآ يت مليامن«در منطقه و دفاع از 

 منطقه را يتمامج فارس، قرار است که يخل
  .کنند» يدمکراس«ل به عراق و صاحبيتبد

گر، سخنان جرج بوش چه در ياز طرف د
ف خود و چه امروز درباره مقابله يمراسم تحل
 توجه به ي بيکا با دولت هايدولت آمر

ن ک لحيشتر يشان، بيخواست ملت ها
انه يدر خاورم. ياسيک دارد تا سيدئولوژيا

، ي اسالمي از نوع جمهوريدولت ها
کا کم يک آمريان متحدان نزديبخصوص در م

 ين هايخ نشي و شيست از عربستان سعودين
چ کدام يج فارس تا مصر و پاکستان هيخل

 پاسخ گو به مردم کشورشان ومنتخب 
ومت مطلقه آل سعود بر از حک. ستندين

 مادام العمر ياست جمهوريعربستان تا ر
مبارک در مصر، حکومت کودتاگران در 

 هم مسلح اند، همه يپاکستان که به بمب اتم
 يش از نوع جمهوري کم و بينمونه هائ

.  با هم هستندي صوري و با تفاوت هاياسالم
 و ي اسالميجمهور» خطر«د آمريکا بر يتاک
ش از آن که در يلت سوريه، بز فشار به دوين

 يناهماهنگ گران باشد، درين دو با ديتمايز ا
انه و ي در خاورمبوشاست ين دو دولت با سيا

کا در کل  ي آمري آن ها با نقشه هايناهمخوان
  . استيمتک

  
  ست؟يهدف چ

انه همواره دو هدف يکا در خاورميدولت  آمر
اول از همه تسلط .  کنديرا دنبال کرده و م

ج فارس، ي خليازع خود بر منابع انرژبالمن
ل و يد و شرط از دولت اسرائي قيدوم دفاع ب

 آن بر ياسي و سي نظامين برتريتام
ن ياشغال عراق در خدمت ا.  منطقهيکشورها

ر ي ذخاياز يک طرف عراق دارا. دو هدف بود
 ي است و تسلط بر نفت عراق ميم نفتيعظ

  اوپک هم موثرياستگذاري در سيتواند، حت
گر عراق از هر نظر به مراتب يباشد، از طرف د

 استقرار ي برايمناسب تر از  عربستان سعود
 شود و يکا محسوب مي آمري نظاميگاه هايپا

ه هم مرز است که يبا دو کشور ايران و سور
ن ي حاکم بر هر دو ايدر نقشه امريکا دولت ها
 شده اند و هنوز با يابيکشور ها، نامطلوب ارز

 يروهاي ورزند و با ني ميمنل دشياسرائ
ل در لبنان و يادگرا و راديکال مخالف اسرائيبن

هر دو، هرکدام به . ک دارندين رابطه نزديفلسط
ل را به ي اسرائستنديدالئل خاص خود، حاضر ن

  .ت شناسنديرسم
ران حلقه گم شده در ياز انقالب بهمن تاکنون، ا

در . انه، استيحوزه نفوذ آمريکا در خاورم
ست ي نيگريچ کشور ديج فارس هي خلمنطقه

ران بر ي ادرحد، ياسي سيايکه به لحاظ جغراف
 و در همان حال دولت آن مسلطچ فارس يخل
کا در منطقه ي آمرياست هاي با سابعادن ي ادر

ک يپلماتيقطع روابط د.  داشته باشديناهمخوان
کا بعد از ي و آمري اسالمين جمهوريب

 در تهران، يئکاي آمريپلمات هاي ديريگروگانگ
 يو هاي آلترناتيکا را به سويهمواره آمر

ن و سپس يصدام حس.  کشانده استيگريد
اشغال .  نه بوديک گزيران يه ايجنگ او عل

 يکا براي آمريتالش هاگر از ي ديکيعراق 
ت مسلط خود در کنترل بر يت موقعيحفظ و تثب
 ي اقتصاد جهانياتي و شاهرگ حيمنابع انرژ

  .تج فارس اسيدر خل
ران و سوريه به يد جرج بوش بر اياما تاک

 او با ي صحبت هايعنوان دو محور اصل
است ي، از وجه عاجل سي اروپائيدولت ها

دهنده عزم  ت دارد و نشانيز حکايکا نيآمر
 خود بر ياست هايل سي تحميکا برايآمر

 با ي و حکومت سوريه حتي اسالميجمهور
اعالم جبهه .  استيتوسل به حربه نظام

 در ي اسالمين سوريه و جمهوريشترک بم
تهران، در برابر فشار آمريکا، در واقع امر، بر 

ن رابطه ين دو دولت در ايه منافع مشترک ايپا
 . صورت گرفت
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 ي اسالميت جمهوري از حمايکا وقتيدولت آمر
 کند، در و يسم صحبت ميه از تروريو سور

ن دو دولت در ي ايهله اول، اشاره بر همکار
ت يح و تقوي و تسليلبنان و در کمک رسان

 ي مثل حزب اهللا در لبنان، جهاد اسالميروهائين
عالوه بر . ن استيره در فلسطيو حماس و غ

انات يت که اکثر جرسيده ني پوشيآن بر کس
 هنوز در وجود حکومت ي اسالميادگرايبن

 و متحد يک حامي در تهران ياسالم
  .نندي بي خود ميک الگو برايک و ياستراتژ

 از ي سوريروهاي خروج نيکا برايفشار آمر
ر يلبنان، بخصوص بعد از ترور نخست وز

 که مخالف ادامه يريق حرين کشور رفيسابق ا
ه بود، و هم ي سورن کشور توسطياشغال ا

کا در يه فرانسه با آمرژي کامل اروپا بويصدائ
ن وادار کردن سوريه به عقب ين مورد، در عيا

ان ي پاي براين تالشي از لبنان، هم چنينينش
 در لبنان و ي اسالميدادن به نفوذ جمهور

ان حزب ي خلع سالح شبه نظامي برايسرآغاز
 ين کشور است که از طرف جمهورياهللا در ا
ر ي شوند و زي ميبانيح و پشتي تسلياسالم

  . عمل کامل دارنديه آزاديچتر ارتش سور
ه از لبنان، خلع سالح يبا تحقق خروج سور

شتر در ي بيت هايجاد محدوديحزب اهللا و ا
، و يني فلسطيادگراي بنيروهايکمک به ن

کا ي آمريرات قابل قبول برايي آن با تغيهمزمان
ن، چشم يلسط جنبش فيل در رهبريو اسرائ

 يش ميل افزاين اعراب و اسرائيانداز صلح ب
ه در جهان عرب تنها و يابد و همزمان سوري

رش صلح با شرائط ي تر شده و پذيمنزو
  . گردديل محتمل تر ميکته شده اسرائيد

ه از لبنان، خلع سالح حزب اهللا ياما خروج سور
 در ي اسالمياد گراي بنيروهايو قطع کمک به ن

کا در ياست دولت امريوجه از سک ين، يفلسط
. ه استي و دولت سوري اسالميقبال جمهور

گر آمريکا، ادامه و گسترش يمشکل مهم و د
کا فکر يآمر. ترور و خشونت در عراق است

 يش را به رويه مرزهاي کند که سوريم
 يها باز گذاشته است و جمهور» ستيترور«

 به يعيکال شيانات راديت جري با تقوياسالم
  .ن کشور استي کسب نفوذ در تحوالت ادنبال

  
برنامه اتمي جمهوري اسالمي

در کا ي در استدالل دولت امريحلقه اصل
 آن ي، برنامه اتمي اسالميبرخورد با جمهور

 ي اسالميد جمهوري گويدولت بوش م. است
ز يمآر پوشش برنامه استفاده صلح يدر ز

 است و ي در صدد  ساختن بمب اتميهسته ا

ن کار ي اجازه ايله ايتوسل به هر وسکا با يآمر
ن که يدر ا. ن حکومت نخواهد داديرا به ا
 ي دسترسيد به بمب اتمي نباي اسالميجمهور

ز با او ي اروپا ن.ستيکا تنها نيدا کند، آمريپ
 هم در ي اسالمي خود جمهور.همراه است 
اما کش و .  را نداردين ادعائيظاهر امر چن

کومت با آژانس ر حي دو سه ساله اخيقوس ها
ت در ارائه ي و عدم شفافي اتمي انرژين الملليب

ن آژانس، ي به اي هسته ايت هايگزارش فعال
 ي برايدن به بمب اتمي در هدف رسيديترد
 از جمله ين المللي از ناظران بياريبس

 يبرا.  نگذاشته استي باقي اروپائيکشورها
ن امر هم هست که مذاکرات سه ي از ايريجلوگ

 يران برايس و فرانسه با ايمان، انگلدولت آل
 در ين المللي بيت مفاد مقاوله نامه هايرعا

 يدن از غني و دست کشي اتمياستفاده از انرژ
رغم يوم شروع شده است و علي اورانيساز

 از ي حکومت اسالمي مقطعي هاينيعقب نش
.  خود با اروپا هم چنان ادامه دارديقرار ها
 يکه تعهد او برا اصرار دارد ي اسالميجمهور

 بوده است يوم موقتي اوراني سازيتوقف غن
ندگان حکومت توقف يو اروپا از توافق با نما

دول .  آن را مد نظر داشته و دارديدائم
سات ي تاسيازهاين ني امکان تامي حتياروپائ

 شده را در يوم غني اورانيران براي اياتم
 مطرح ي اتميران از انرژيصورت استفاده ا

 بر ادامه برنامه يند، اما حکومت اسالمنموده ا
  . کنديد مي خود تاکيها

ن است که مساله در اساس نه بر يت ايواقع
، ي اتميا عدم استفاده از انرژيسر استفاده 
 از امکان استفاده از يري جلوگيبلکه تالش برا

 ي مثل جمهوري توسط حکومتيبمب اتم
 ياسيش برد اهداف سي پي است که براياسالم
 داند ي را مجاز ميله ايستفاده از هر وساش ا

چ کس قابل ي هيو اقدامات و مناسبات آن برا
 هم در يست و به کسي و محاسبه نينيش بيپ

 به ين حکومتيح چنيتسل. ستيعمل پاسخگو ن
 يدي، تهدي مثل بمب اتميسالح کشتار جمع

ه همه و در وهله اول خود مردم کشور يعل
 از يمللن الي جامعه بيماست و به درست
 عموما و ي هسته ايگسترش سالح ها

 ي مثل جمهوري به آن توسط دولتيدسترس
ن رو ياز ا.  خصوصا نگران استياسالم

 يران، نه استفاده از انرژيمساله در مورد ا
، بلکه يشرفته اتميقات پي تحقي و حتياتم

 به آن در استفاده ي است که اعتماديحکومت
  .ستين نايقات در ميقحن تيز از ايمآصلح 

ش از آن يار پيران، بسي اي اتميالت انرژيتشک
ان ي به قدرت برسد، بنيکه حکومت اسالم
ارد ها دالر يليز ميتاکنون ن. گذاشته شده است

ن يا. ن عرصه شده استيخرج ادامه کار در ا
ا نه، قبل از هر يقات  الزم بوده  ين تحقيا ايآکه 
 ي آزاد مليريم گيازمند امکان تصمي نيزيچ
 يجمهورکه اما آن چه . استن مورد ير اد

 يژاه تکنولوي با استفاده از بازار سياسالم
 نمودن آن است، ي در صدد سرهم بندياتم

 به ين حکومت، ربطيمثل همه اقدامات ا
ن مرز و يز و اراده مردم اياستفاده صلح آم

 و يز هم صدا با جامعه جهانيما ن. بوم ندارد
لحدوست جهان خواه و صي ترقيروهاي نيتمام
 يد به بمب اتمي نبايم که حکومت اسالميمعتقد

 به آن را يرستا امکان دسيمسلح شود و 
 نه آمريکاست و ياما جامعه جهان. داشته باشد

ن جامعه ي ايگوخنکا سيس جمهور آمرينه رئ
 موجود حق و امکان ين المللي بينهاد ها. است

 ين المللين بين را دارند که در چهارچوب قوانآ
 بشر دوست و يروهاي با نيو در هماهنگ

 حکومت در ياست اتمي مخالف سخواهيآزاد
ن يران، جلو باند قدرت طلب حکومت را در ايا

  .عرصه سد کنند
  

  اپوزيسيون و دولت بوش
 ي جمهوري اتمبرنامهکا بر يد دولت آمريتاک

، ين الملليک مساله بيل آن به يتبد و ياسالم
ن يوه حضور اگر وجيدر واقع امر از وزن د
 از  ، آني عملياست هايحکومت، بخصوص س

ت مردم تا نقض گسترده و يلغو حق حاکم
 شهروندان يه و انسانيروزمره حقوق اول

هر چند  بوش در کنار . هدکا يم، کشور 
 يه مي توصيدات خود به  حکومت اسالميتهد

کند که به خواست مردم احترام بگذارد ، اما 
کا با تمرکز بر يمرآاست ي سيلحن و محتوا

 عمال ي اسالمي جمهوريمساله برنامه اتم
ن حکومت را تحت يگر در رابطه با ايمسائل د

 که در يبه گونه ا.  دهديالشعاع خود قرار م
ون حقوق بشر سازمان ملل هم بر سر يسيکم

ران کشور يت نقض حقوق بشر در ايمحکوم
 دست به معامله زده، از ي اروپائيها

ران که بر ي حقوق بشر در ات نقضيمحکوم
 کنند تا ي ميست، خودداريده نيچ کس پوشيه

ن آ با ي اتميمگر در مذاکرات بر سر برنامه ها
  .به توافق برسند

، ي حکومت اسالمي اتمي برنامه هايتمرکز رو
ج ين حسن را دارد، که بسيکا اي دولت آمريبرا

ل را ين قبي از اي و توسل به راه حل هائينظام
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 در ينه چاکان بمب اتمي سيبرا.  کنديه ميتوج
در . ده استيد به فاين تمرکز مفيتهران هم ا

 و حقوق ي مدافعان آزادي که صدايفضائ
 در ي حکومت پژواکياسيبشر و مخالفان س

ال ي کند، آن ها با خيدا نمي پي اتمياهويه
 توانند حلقه خود را تنگ تر کرده، در يراحت م

 گونه  متعارف، هريکائي ضد آمريفضا
  .برابر خود را از صحنه به در کنند  دريمقاومت

 ي و تمامي اسالميون جمهوريسياپوز 
ازمند آنند ينه مردم، ي مدافع حقوق اوليروهاين

ر ييت خود تغي صورت مساله را با فعالکه
 ي افکار عموميبرات دارد که ياهم. دهند
 دولت ها و ي و حتين الملليان، مجامع بيجهان

 بوش روشن گردد که آن يقاآاز جمله دولت 
ن آد همواره از حضور يران بايچه در ا

 ي و نه حتي اتمياحساس خطر کرد، نه انرژ
 و ي است که نه به راي، بلکه حکومتيبمب اتم

 دارد و نه اساسا ياراده مردم کشور اعتنائ
ن مردم را در پشت سر خود دارد و يت ايحما
 سال ۲۶ت خود در طول ي حفظ موجوديبرا

ران ي در حق مردم ايتيچ جنايته از هگذش
 خود را ياسين سيمخالف. فروگذار نکرده است

فقط . گروه گروه به جوخه اعدام سپرده است
 در عرض چند روز هزاران ۱۳۶۷ور يدر شهر

همه .  را قتل عام کرده استياسي سيزندان
ان، ي بي انتخابات و آزادي ها از آزاديآزاد
 ي شاديو حت پوشش يده و تشکل تا آزاديعق

 يط خصوصي خانه و محيواريدارهدر چ
  . آحاد مردم را سلب نموده است

 ي اتم برنامه بهتنها ين الملليتمرکز توجه ب
ن ي ايت وجودي، واقعي اسالميجمهور

 را در راني روزمره مردم ايحکومت در زندگ
ست که يهوده نيب .  دهديه قرار ميسا
ول ز مذاکره با ديندگان حکومت بر سر مينما

 الزم ين هاي به دنبال گرفتن تضمياروپائ
 ها ياما نه اروپائ.  حفظ نظام خود هستنديبرا
 را به حکومت بدهند ينين تضمي توانند چنيم

 حمله يا حتين که اساسا خواست اروپا يو نه ا
 ي فعليان نظام حکومتيکاست که بنيمرآ ينظام

ش از هر يبن چه که آ. را سست نموده است
 از دست داده است، ياسالم ي، جمهورزيچ
ن نوع حکومت در ي ادامه اينه اجتماعيزم

گر اکنون يت دين واقعيا. ران استيجامعه ا
ان يان هم عيسال هاست که بر خود حکومت

ت هم هست که ين واقعيبر بستر ا. گشته است
 که يحکومت.  کنديحکومت احساس خطر م

 است که يعيش است طبيمورد تنفر مردم خو

 بترسد و به دنبال معامله با يدي تهدراز ه
  .دي حفظ خود برآيراگر  بي ديدولت ها

د ياکنون باخواه يون دمکرات، ترقيسياپوز
افتن حکومت ي مخالف دست اعالم کند که

 مخالف  هر گونه حمله  وي به بمب اتمياسالم
ن امر ي از ايريشگي به کشور به بهانه پينظام
 ي برايم هر دولت خارجيمخالف تصم. است
ران و دادن ي مردم اي به جايريم گيتصم

 آن يم از خارج و تدارک براير رژيينسخه تغ
ران به دست خود ير حکومت در اييتغ. است

ن روند در يا. ردي گي مران صورتيمردم ا
 است و فشار به يريجامعه ما در حال شکل گ

 و حق يت شناختن راي به رسميحکومت برا
ش يزاک دهه گذشته افي يت مردم طيحاکم

 ياسي و سي مدنيات جنبش هايافته و در هي
 تحول ي براي اجتماعيرويک ني به يجار
ل شده است و هر ي تبدي و اجتماعياسيس

ن پروسه را يرون ادامه ايگونه مداخله از ب
گر کشور ما را يمتوقف خواهد ساخت و بار د

 يک محروم نموده، گروهبندياز تحول دمکرات
ن دارودسته يگزي را جايگري قدرت طلب ديها
  .  حاکم خواهد کرديها

، مجامع يون از افکار عموميسيخواست اپوز
 يثاق هاي بند به مي پاي و دولت هاين الملليب
ت قاطع از ي آن است که با حماين الملليب

 ي از آزاديران در برخورداريخواست مردم ا
ه حقوق بشر يانيه مصرح در بيو حقوق اول

ق ين، از طرآگر ملحقات يسازمان ملل و د
 را مکلف به ي حکومت اسالمين الملليمجامع ب

ندگان ين نموده، نماين موازيت ايرعا
ران ي در اي مدنين نهادهايون و فعاليسياپوز

 ينان براآرفته و اقدامات ين مجامع پذيرا در ا
زاد و آک جامعه يان ي و بنيگذار به دمکراس

ران را ي بر آراء جمهور مردم ايحکومت متک
  . قرار دهنديبانيشتمورد پ
د از تجربه عراق درس الزم را يکا بايمرآدولت 

کا مناسبات خود با يگرفته، به عنوان دولت آمر
است يم کرده و سي را تنظي اسالميجمهور

ا ينده يکا و نه نمايگاه دولت آمريخود را از جا
 يا افکار عموميران و ي العموم مردم ايمدع

 به يازير نگيدر آن صورت د. م کنديجهان تنظ
 ي برايو سازي و آلترناتيون تراشيسياپوز

  .  هم نخواهد داشتيحکومت اسالم
ن حکومت در عمل و در ي ايو برايتانآلتر
 ياسي و تحول سيان گذار به دمکراسيجر

شکل خواهد گرفت و با رشد جنبش دفاع از 
  .افتيم تبلور خواهد دت مريحق حاکم

 

  زمين لرزه در زرند كرمان
  

  
 
 دقيقه بامداد 55 و 5در ساعت  اسفند ماه ارمچهروز  

 درجه در 3،6 شدت به ي زمين لرزه ايبه وقت محل
 شهر زرند، استان كرمان، يمقياس ريشتر در نزديك

ش مهمي از روستا هاي ن زلزله بخدر اي.  داديرو
روستاهاي بخش اف شهرستان زرند و بويژه راط

 .چترود بيشترين خسارات را متحمل شده اند
رستان زرند در شمال غرب شهر كرمان واقع است شه

  . رسدي هزار نفر مسيو جمعيت آن به حدود 
زده كرمان شمار   گزارشها از مناطق زلزلهبر اساس

شدگان به حدود هفتصد و نود تن و مجروحان  كشته
هزار و چهارصد تن بيش ازــ سرپايي و بستري ــ به 

 .بالغ مي شود
 اسفند ماه شمار 6نبه روز پنجشبر طبق اخبار نيز 

 ي از مردم زلزله زده شهرستان زرند و روستاهايزياد
 مسئوالن رژيم ياطراف در اعتراض به عدم رسيدگ

 خود از جمله چادر جهت سكونت ي ابتداييبه نيازها
 و هالل احمر يموقت در مقابل فرمانداري، شهردار

 .شهرستان زرند تجمع نموده اند
 هزار 15عالم كرده اند  حاليكه مسئوالن رژيم ادر

 از يچادر در ميان مردم منطقه توزيع كرده اند بسيار
. مردم زلزله زده از دريافت چادر محروم هستند

 چادر را منوط به ي شهرستان زرند واگذاريفرماندار
  .بازديد خانه به خانه از منازل زلزله زده كرده است
عالم ما با ابراز تأسف و تأثر از اين فاجعه طبيعي و ا

همدردي با بازماندگان قربانيان زلزله و مردم 
اكيد مي كنيم كه مسئوليت رسيدگي و تديده،  مصيبت

سازماندهي امداد به زلزله زدگان وظيفه قانوني و 
م آن كوتاهي دولت است كه اين بار نيز در انجاعرفي 

 .كرده است
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  " همايش ملي كار "اندر حكايت 
  !نمايشي براي سازمان بين ا لمللي كار 

 ۱۳۸۳ بهمن ماه - کميسيون کارگري    
 جمهوري اسالمي "همايش ملي كار "    پنجمين 

 ماده اي 20 آذر ماه با صدور قطعنامه 26در تاريخ 
اين همايش كه بدنبال چهار .به كار خود پايان داد 

لي برگزار شد خود بدليل همايش شكست خورده قب
 ,توازن قواي موجود ميان جناح هاي مختلف رژيم 

  , بستر و چگونگي تحقق آن ,اهداف وزمينه ها
چنانكه . پيشاپيش مهر شكست را بر پيشاني داشت 

 " و يا " فرمايشي "برخي از شركت كنندگان آن را 
.  دانستند " آبكي " و گروهي آنرا "تشريفاتي 

مصوبات « عا كردند از آنجا كه وگروه ديگري اد
چهار همايش قبلي كه به صورت قطعنامه ارايه شد 

مصوبات اين  و در عمل نا كارآمد رها گرديد، 
. »   .همايش نيز از چارچوب حرف خارج نمي شود 

و از همين رو بود كه عطارديان نماينده تشكل هاي 
مصوبات چهار « كارفرمايي خواستار اجرا شدن 

  .قبلي شد » كار همايش ملي 
هاي    رئيس كانون انجمن   ، نايب" علي عقبايي"

صنفي رانندگان برون شهري ، كه در سه دوره 
« است ؛ گفت   هاي ملي كار شركت كرده  همايش

 يكديگرهاي مختلف فرقي با   يك از مباحث دوره  هيچ
بالي ناكارآمدي اين «  نيز  راو تكرار»  . نداشته 
  . دانست  »   همايش

هدف از برگزاري اين همايش از زبان برگزاركنند 
  :گان و شركت كنندگان چنين بيان شد 

هدف از برگزاري «. ناصر خالقي وزير كار گفت 
ترويج فرهنگ كار است ,  همايش ملي كار

« . وكساني كه در اين همايش شركت كرده اند».
» .براي ارتقاي فرهنگ كار درجامعه تالش مي كنند 

 همايش رادر راستاي پيشبرد اصل واهداف اين
  سه جانبه گرايي و  ,مشاركت پذيري در كار وتوليد

تصميمات جمعي در جهت بهبود شرايط كار  
 اين ,وزارت كار به عنوان ميزبان « كه  .دانست 

عالوه براين وي  » .امكانات را فراهم كرده است 
  را نيز از " كار شايسته  "بررسي  ويژگي هاي 

  . ن همايش دانست اهداف اي
محمد رضا عارف معاون رئيس جمهور گفت  سند 

 بر  سه جانبه گرائي اتكا دارد و " كار شايسته"ملي 
  آزادي  ,محورهاي آن  شامل حقوق بنيادين كار

  مزد مناسب  , رعايت حداقل سن كار  ,تشكل ها 
 با حداقل معيشت وگسترش حمايت هاي اجتماعي 

با تشكيل وزارت رفاه تحقق اميدواريم « كه .  است 
  . » اين حقوق تسهيل شود

وزير كشور نيز در اين همايش گفت  تشكل هاي 
صنفي كارگري و كارفرمائي در كنار نهاد منتخب 
حاكميت يعني وزارت كار مي توانند به حل مسائل 

مهمترين رسالت آنان  ايجاد « موجود بپردازند و 
  ». است موازنه منطقي بين مطالبات اين سه ركن

وتاكيد كرد كه  اين مجموعه دو راه  پيش رودارد  
اينكه در ستيز و اصطكاك بايكديگر منافع خود  يك

 .را جستجو كند  ويا در همگرائي و تعامل 
اين همايش در حالي برگزار شد كه تهاجم و تعرض 
سرمايه داران و دولت حامي آنها به كارگران ايران 

تصويب اليحه خروج   . روز به روز افزايش يافته است
 كارگر از شمول قانون كار،  خروج 5كارگاه هاي تا  

  .كارگران قاليباف از شمول قانون كار 
 كارگر 10اليحه خروج كارگاه هاي داراي كمتر از  

از شمول قانون كار براي مدت سه سال بوسيله 
 قانون كار و اين 191هيات دولت با توسل به ماده 

اساس اعالم مدير كل روابط در حالي است كه بر 
  ايلنا   ( " مرتضي رجبي "كار وزارت كار 

كارگاهاي كشور به 92%« )     20/11/1383
صنوفي اختصاص دارد كه در قالب كارگاه هاي زير 

 نفر تعريف شده واز شمول قانون كار معاف 10
گسترش دامنه  به كارگيري كارگران .  » است

 2استناد به تبصره   با , پيماني, موقت,قراردادي
 قانون كار با حقوق بسيار كمتر و بدون 7ماده 

خورداري از مزاياي قانوني  وقانون كار و تامين رب
اجتماعي و ارائه طرح يك فوريتي خارج كردن 

  تصويب قانون  ,كارگران موقت از شمول قانون كار
با هدف » اجراي طرح بازسازي و نوسازي صنايع  «

 تصويب ماده ,سترده كارگران تعديل وبيكارسازي گ
 كه تمامي موارد بر شمرده  , قانون نظام صنفي 94

با توافق وهمكاري  وحمايت جناح هاي مختلف 
رژيم مانند اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن و هيات 
موتلفه   خانه كارگري ها وكارگزاران سازندگي و 
دوم خردادي ها  وحزب مشاركت وآناني كه هم 

 صورت  ,لي وزارت كار تكيه زده انداكنون بر صند
 گرفته است

وهمين امروزاكثريت مجلس هفتم با ارائه  طرح يك 
 "فوريتي ماده واحده اي   كه در واقع همان اصل 

  , است "تراضي وتوافق 
 نه تنها كارگران قراردادي بلكه كليه  مي كوشد

بر .  كارگران را از شمول قانون كار خارج كند 
 ماده واحده كليه كارگران شاغل اساس تبصره اين

  , درماني, بهداشتي , كشاورزي ,در مشاغل صنعتي 
 آموزشي  ,  توليدي  , خدماتي,  ترابري  , مسافري 
 اماكن عمومي وغيره  , فني وحرفه اي  ,وتربيتي 

اعم از بخش خصوصي ويا بخش دولتي  مورد شمول 
ايان تا پ« و بر اين اساس . اين ماده  قرار مي گيرند

 اجتماعي  فرهنگي ,برنامه چهارم توسعه اقتصادي 
جمهوري اسالمي  اشتغال موقت نيروي كار جديد  
در كليه كارگاه ها و مشاغل پيش بيني شده در 
قانون كار  بر اساس توافق كتبي شاغلين 
وكارفرمايان بوده و از شمول قانون كار معاف هستند 

اساس قانون تعهدات و وظايفي كه هم اكنون بر .» . 
كارو تامين اجتماعي بر عهده سرمايه داران  
وكارفرمايان است ار آنان سلب وخود قانون كار به 
عنوان يك قانون توصيه اي ونه اجرائي در خواهد 
آمد و در نهايت  حلقه اين تعرض و تهاجم از طريق 

 ,  با هدف تمركز " نظام جامع تامين اجتماعي "
دود كردن دامنه كنترل و نظارت و حذف و مح

شمول  تامين اجتماعي  بيمه بيكاري و بازنشستگي 
كار شايسته  "بر اين اساس مسله  . كامل مي گردد ,
وديگر اهداف اين همايش  بيشتر مزاح است "

  . وفريب كارگران 
در شكست اين همايش وهمايش هاي قبلي  همين 

بس كه بگوئيم دولت و خالقي وزير كار اين رژيم  
 و 87ين بار  نسبت به مقاوله نامه هاي براي سوم

 متعهد شده اند  ولي همچنان كارگران ايران 97
 حق اعتصاب و ,ازحق ايجاد تشكل هاي مستقل 

   .بر خوردار نيستند....
 و مبارزه " اصطكاك و ستيز "بايد تاكيد كرد كه 

كارگران ايران  با اين رژيم  اصوال بر سر اين موضوع 
  تشكل هاي دست ساز رژيم نيست كه كدام يك از

مانند خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار و يا تشكل 
هاي ايجاد شده  توسط وزارت  كارنماينده كاركران 

و بعبارت ديگر اصوال كارگران ايران . ايران هستند 
هيچ يك از اين دو گروه از تشكل هاي رژيم را 

 6چرا كه اوال بيش از . نماينده خود نمي داند 
ون كارگر ايراني از حق تشكل مستقل  ميلي

و عالوه بر اين عمال گفته اند كه . برخوردار نيستند 
هيچ نوع تشكل تحت كنترل دولت را نمي پذيرند و 
مي خواهند تشكل مستقل خود را بنا كنند،  بدون 

تالش .   خانه كارگر و دولت  ,دخالت وزارت كار
 هاي  عبثي است كه وزارت كار وخانه كارگر درگيري

 مخا لفت و ستيز "خود وجناح هاي مختلف رژيم را 
 تا  خود را نماينده  , كارگران ايران وانمودكرده"

  .كارگران ايران قلمداد كنند 
  توسعه و تقويت تشكل  , قعطنامه همايش18بند 

هاي كارگري را پيش شرط الزم در گفتگو هاي 
اجتماعي مي داندو بر اين اساس از دولت مي خواهد 

 و 87زمينه الحاق ايران به مقاوله نامه هاي « كه 
 ».  سازمان بين المللي كار را فراهم نمايد 138 و98

از زماني كه محجوب بعنوان دبير كل خانه كارگردر 
اجالس سازمان بين المللي كار  در ژنوتحت  فشار 

تشكيالت بين « و گفت .اين سازمان قرار گرفت
حوه عملكرد المللي كار برداشت صحيحي از ن

تشكيالت كارگري ايران بخصوص شوراهاي اسالمي 
 ما را ,كارندارند وبا موضع گيريهاي نادرست خود

نه تنها  شكست . » .مورد اتهام قرار مي دادند
سياست هاي خانه كارگر وشوراهاي اسالمي كار 
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وديگر تشكل هاي وابسته به رژيم و منزوي شدن 
. كامال روشن بوداين تشكلها در بين كارگران ايران 

بلكه افزون برآن  مورد اتهام وتحت فشار  مجامع 
از آن پس يكي از .  بين المللي نيز قرار داشتند 

وجوه سياست هاي خانه كارگر و تشكل هاي رژيم  
كاستن از فشار هاي بين المللي و تطبيق و آرايش 
 چهره رژيم با الزامات و عرف ومعيار هاي بين المللي

و كامال روشن بود كه از يك سو  يكي از . بوده است 
عرصه هاي اصلي سياست نهادهاي كارگري رژيم 
ايجاد و سازماندهي اتحاديه هاي صنفي فرمايشي 
وكنترل شده از باال وحتي با  اشاره بر حق تشكل و 

و از سوي ديگرهمسو نشان . حق اعتصاب است 
 بگونه اي دادن خود با مبارزات و اعتراضات كارگران

كه مانع از تحول وگسترش اين مبارزات در مسيري 
ودر همين راستا در مهر ماه سال . مستقل گردند 

محجوب  در ديدار با نمايندگان  موسسه آ لماني 79
تا سه سال « اعالم كرد كه » فردريش ايبرت « 

 سياسي _پيش تشكيالت ما يك تشكيالت صنفي 
ر اين جهت حركت   اما  از آن وقت تا كنون د,بود 

. كرديم كه يك تشكيالت تمام عيار صنفي باشيم 
واكنون شماي كلي تشكيالت ما يك تشكيالت تمام 

بر اساس همين سياست »  .عيار اتحاديه اي است 
ها حسن صادقي رئيس كانون عالي شوراهاي 

 در 80اسالمي كار در راهپيمائي اول ماه مه درسال 
هاي اسالمي كار شورا« ميدان بهارستان گفت كه 

ديگر پاسخگوي مطالبات كارگري نيست و ما بايد به 
و از  . ». سوي تشكيل سنديكاها و اتحاديه ها برويم

همين رو تالش مي كردند در طي روندي شوراهاي 
و . اسالمي كار به سمت اتحاديه شدن حركت كنند 
« . يا محجوب به روزنامه كار و كارگر مي گويد 

اين . ه سمت اتحاديه اي شدنپيش بردن شوراها ب
  .» .بايد مسير حركت آينده شما باشد 

يكسال بعد وقتي كه حزب مشاركت در توافق با 
سازمان جهاني كارزمينه پيوستن ايران به مقاوله 

.  اين سازمان رافراهم مي كرد 98 و 87نامه هاي 
  سياست ,خانه كارگر وتشكل هاي وابسته به آن  

يه وسنديكاهاي كارگري را ضديت با  ايجاد اتحاد
پيش گرفته و با سفر نمايندگان سازمان جهاني كار  
جرنيگان و خانم كرن كرتيس به ايران مخالفت 

و شوراهاي اسالمي كار را تنها تشكل صنفي .كردند 
  .كارگران اعالم داشتند 

اما وقتي هيات  سازمان  بين المللي كار به ايران 
 را  به شدت مورد  آمد  و اوضاع تشكل هاي كارگري

در ايران « و با طرح اين مسله كه . انتقاد قرار داد 
و در » .آزادي تشكل هاي كارگري وجود ندارد 

خانه كارگر را نماينده واقعي كارگران « گزارش خود 
و عالوه برآن خانه كارگر را عمدتا داراي » ندانست 

جهت هاي سياسي دانست وماهيت صنفي بودن آن 
ال ومحجوب رابه دليل وابستگي اش به را مورد سئو

يك جناح سياسي وعضويت در تشكل هاي 
واعالم كرد  كه . كارفرمائي مورد انتقاد قرار داد 

حتي يك مورد قرارداد دستجمعي وجود نداشت تا 

وبر مبناي  بررسي قانون كار جمهوري .  ارائه گردد 
اسالمي،  اين سازمان خواستار تغييرات دراين قانون 

يد،  تا زمينه پيوستن ايران به مقاوله نامه هاي گرد
  . سازمان بين المللي كار فراهم گردد 98 و 87

 حسن صادقي و ديگر سران خانه 82در شهريورماه 
كارگر در گردهمائي  خانه كارگري ها كه با تمام 

 بيش از عده قليلي در آن شركت نكردند  ,تمهيدات 
ان بين توافق حزب مشاركت ودولت را با سازم

المللي كار  در مورد تشكيل سنديكاهاي كارگري 
محكوم كرده وخواهان لغو اين توافقات شدند وآنرا 
در جهت محدود كردن قدرت شوراهاي اسالمي كار 

  .دانستند 
جبهه مشاركت تالش مي كرد كه ابتكار ايجاد 
سنديكاها و اتحاديه هاي دست ساز را در اختيار 

گر را از ميدان بدر كند خود داشته باشد وخانه كار
 برنامه و سياست ,وهم الزامات خصوصي سازي  
  . هاي نئوليبرالي را فراهم سازد  

اگر چه جزئيات كامل توافق وزارت كار با سازمان 
واز جمله اين . جهاني كار هيچ گاه  منتشر نشد 

موضوع  كه آيا حق ايجاد  تشكل براي همه كارگران 
بزرگ مثل نفت و و از جمله واحدهاو صنايع 

را به رسميت شناخته است و يا .... پتروشيمي و 
فقط براي واحدهائي كه قانون كار حق تشكل را 

  .براي آنها مجاز مي داند 
خانه كارگر روند تغيير نام  شوراهاي اسالمي كارو 
تطبيق آن با شرايط مندرج در مقاوله نامه هاي 

نها مذكور و ايجاد انجمن هاي صنفي را به جاي آ
اما هم خانه كارگر و هم حزب مشاركت . پي گرفت 

و وزارت كار بر خي اتحاديه دست ساز را سر هم 
و عليرغم موافقت جبهه مشاركت .بندي  كردند 

در ) تشكل سياسي خا نه كارگر (وحزب اسالمي كار 
كانون عالي انجمن صنفي كارگران « طرح ايجاد 

ن طرح براي ايجاد انجمن هاي صنفي  اي» ايران 
  .  شكست خورد 

باشكست حقارت بار اصالح طلبان حكومتي وحزب 
مشاركت در انتخابات شوراهاي شهر وعالوه بر آن 
در هفتمين دور مجلس  شوراي اسالمي دوران 
حضيض ذ لت آنان آغاز شد  و پرونده ايجاد سنديكا 
و اتحاديه هاي كار گري  در وزارت كاربه پايان راه 

خيز برداشتند ) انه كارگري ها خ( وحريفان . رسيد 
تا بر صندلي  نمايندگي كارگران ايران در سازمان 

  . بين المللي كار تكيه كنند 
در مهر ماه گذشته در ديداري كه ميان وزارت كار 
جمهوري اسالمي و سازمان بين المللي كار  و با 
شركت تشكل هاي كارفرمائي و مسئولين خانه 

حاصل . ي بدست آمدتوافقات. كارگر صورت گرفت 
اين ديدار و توافقا،  اين بود كه اين سازمان،  خانه 
كارگر را به عنوان نماينده كارگران ايران در مجامع 

تاپيوال نماينده سازمان  . بين المللي  قلمداد كرد 
« بين المللي كار در ديدار با سران خانه كارگر گفت 
اوله تشكيالت كارگري در ايران  در راستاي مفاد مق

.  بايد تصويب و حمايت شوند 98 و 87نامه هاي 
  .» . بدون اينكه حمايت هاي فعلي كاهش يابند 

با سازمان  «  واز همين رو بود كه محجوب مي گويد 
بين المللي كار   به توافق رسيد يم كه آسانترين و 
بهترين  راه،  تقويت انجمن هاي صنفي است و 

 كشور نمي با تضعيف نهاد هاي كارگري به صالح
به همين منظور بايد  وظايف و مسئوليت هاي . شد

( » . صنفي وميدان فعاليت آن را كسترش دهيم 
  )20/11/1383ايلنا 

ترجمه « همچنين  وي با انتقاد از سنديكا گفت 
سنديكا همان انجمن صنفي است و بحث در 
خصوص باز گشت به سنديكا با اهداف انقالب 

آل ما تشكيل شوراي اسالمي ايده . همخواني ندارد 
 )همان جا (» .كار است 

در همين حال مرتضي رجبي مدير كل روابط كار 
وزارت كار  ميگويد شوراهاي اسالمي كار اين مشكل 

حضور نماينده كارگر وكارفرما باعث « را دارند كه 
مي شود تا شورا در ديدگاه جهاني تشكلي  مستقل 

  )  همان جا(» .و كارگري محسوب نشود 
اما در « در همين باره حسن صادقي مي گويد  

صورتي كه احساس كنيم انجمن صنفي بهانه اي 
  با آن ,براي سركوب شوراهاي اسال مي كار است 

  » . مخالفت خواهيم كرد 
اما هدف اين همايش  اصوال اين بود كه درانظار 

سازمان  بين المللي كار   مجامع بين المللي  و 
 كه تشكل هاي دست ساز رژيم چنين وانمود شود

همان تشكل هاي مستقل كارگري مندرج در مقاوله 
نامه هاي اين سازمان هستند و همراه با تشكل هاي 
كارفرمائي و وزارت كار همنوائي سه جانبه گرائي 

تا چهره رژيم با معيار .  رابه معرض نمايش بگذارند 
هاي بين المللي آرايش شود و از فشار بين المللي 

  . ر آن بكاهد ب
تاكيد بر اين مسله اهميت دارد كه  مقاوله نامه 

 در باره حق آزاذي تشكل  و مقاوله نامه 87شماره 
 مقاوله  ,  مربوط به حق مذاكره دسته جمعي 98

 مقاوله نامه  ,  مربوط به دستمزد برابر 100نامه 
 مقاوله نامه ,   در باره لغو كار اجباري  29شماره  

   مقاوله   , اعمال كار اجباري و بيگاري در باره105
 مقاوله  ,  در باره  رفع تبعيض در اشتغال  111نامه 
 در باره حداقل سن كار  و مقاوله نامه 138نامه 
به كار گيري كودكان (  در باره اشتغال كثيف  182

  .است ....) در قاچاق كاال و 
 اجراي مقاوله نامه  سازمان جهاني كار يكي 

اگر چه جمهوري .   كارگران ايران است ازخواست
اسالمي برخي از اين مقاوله نامه ها را پذيرفته ولي 
كما كان رژيم در كليت اش و خانه كارگر و وزارت 
كار  از پذيرش حقوق كارگران در بر پائي تشكل 

مبارزه .هاي مستقل كارگري سر باز مي زنند  
 متشكل و آگا هانه كارگران تنها راه تحقق اين

  .خواست پايه اي آنان خواهد بود 
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 اقتصاد و سياست 
 در آيينه جمهوري اسالمي

  
ماه گذشته، پانزده تن از استادان 

اي  هاي ايران با صدور بيانيه اقتصاد دانشگاه
سخن اقتصاددانان با نمايندگان «زير عنوان 

به موضعگيري در »  مجلس شوراي اسالمي
برابر برخي از طرحها و سياستهاي اقتصادي 

 اين نيز، در آبان پيش از. مجلس هفتم پرداختند
گذشته، يازده نفر از امضاءکنندگان همين 

بيانية جمعي از «بيانيه، متن ديگري با عنوان 
اقتصاددانان در آستانة انتخابات رياست 

منتشر کرده بودند که در آن، » جمهوري نهم
حساسيت مسائل اقتصاد کشور «با تأکيد بر 

رويکردي علمي و «، با »در شرايط کنوني
ترين مشکالت مهم«، به تشريح »يکارشناس
  .از ديدگاه خود پرداخته بودند» اقتصادي

در نگاه نخست، و فارغ از مضمون 
توان  هاي اين گروه از اقتصاددانان، مي بيانيه

ها و  صدور و انتشار اينگونه بيانيه
اظهارنظرهاي علني را در شرايط حاکم بر 

در وضعيتي . جامعة ايران به فال نيک گرفت
ها و قيل و قال مالها و  پراکني ه جز سخنکه ب

نخوانده مالها و يا مکالهاي همفکر و همدست 
رسد، برخاستن  آنها کمتر صدايي به گوش مي

صداهاي دانشگاهيان، معلمان، روشنفکران، 
وکيالن، پزشکان و پرستاران، کارگران و ديگر 

ها، و ايجاد نهادهاي مدني و  اقشار و گروه
ها و نهايتاً )NGO (هاي غيردولتي تشکل
هاي صنفي و  ها و اتحاديه گيري انجمن شکل

تواند در شکستن  طبقاتي مستقل و آزاد، مي
. زدة موجود، بسيار مؤثر باشد فضاي خفقان

لکن از آنجا که آيينه جمهوري اسالمي 
هاي معمول و متعارف را نيز،  بسياري از پديده

ز توان ا سازد، نمي  مي عمالً، مخدوش و وارونه
نظر دور داشت که تعداد زيادي از نهادهاي 

هاي غيردولتي تازه  ظاهراً مدني و تشکل
تأسيس هم، در واقع، ساخته و پرداختة 

ها و  گردانندگان و وابستگان خود دستگاه
چنان که . جريانات دولتي يا حکومتي باشد

» تأمين اجتماعي«مثالً، در بحثهاي مربوط به 
 اقتصادي – مذهبي –نيز، ارگان سياسي 

به » کميتة امداد امام خميني«شناخته شدة 

! شود قالب مي»  اسالميNGO«عنوان يک 
هاي اين دسته از  بررسي مضمون بيانيه

ها و  سازي اقتصاددانان هم، جدا از قالب
صورت » منطق علمي«تحريفاتي که زير عنوان 

گرفته است، وابستگي آنها را به جريان 
آشکار » يکارگزاران سازندگ«حکومتي 

  .سازد مي
» انگيزة اصلي«نويسندگان بيانية يکم، 

انتخابات نهمين دورة «خود را در اين کار 
رياست جمهوري و حساسيت مسائل 

عنوان کرده و در انتهاي آن » اقتصادي کشور
صدور اين بيانيه از «کنند که  نيز تأکيد مي

 هشداري است به  سوي جمعي از اقتصاددانان
 تفکيک دو نگرش ذکر شده مردم در توجه به

در ادارة کشور و تذکري است به 
اي مشخص  سياستمداران جهت ارائة برنامه

در بيانية دوم نيز ضمن اشاره به . »براي آينده
نگراني نسبت «تأکيدات بيانية پيشين، با ابراز 

اقدامات «و برخي » به تداوم روندهاي گذشته
تي اقداما«شود که  ، هشدار داده مي»آغاز شده

هاي جديد براي  از اين دست موجب خسارت
نويسندگان بيانية نخست، . »کشور نشود
در تنظيم مطالب، به «اند که  تصريح کرده

وجه به دنبال مقصر يابي و ارزيابي  هيچ
اند و، ضمناً، از  نبوده» هاي مديريتي ضعف

ها تنها به دليل دور  ذکر دستاوردها و موفقيت«
» ين بيانيه اجتنابشدن از هدف اصلي نگارش ا

  .اند ورزيده
ها، پس از اشاره  امضاءکنندگان بيانيه

به مشکالت اقتصاد کشور از قبيل کسري 
بودجه، تورم، ضعف کيفيت و کميت ارائة 
خدمات دولتي، وابستگي به درآمدهاي حاصل 

. . . از صادرات نفت خام، فساد اداري و مالي، 
شاء من. اند پرداخته» منشاء مشکالت«به شرح 

بخش بزرگي از اين مشکالت، از ديدگاه آنان، 
در نوع نگرش به حوزة وظايف دولت و «

. است» هاي اقتصادي چگونگي اعمال سياست
ثابت «، »مشکل اساسي کسري بودجه«

» يارانه«و مسئلة » داشتن نرخ ارز نگه
، »يارانه پنهان انرژي«ها و به ويژه )سوبسيد(

ش هستند که اين نوع نگر» هاي جلوه«از جمله 
هاي توليدي در  غلبة دولت در بخش«

را پديد آورده » هاي صنعت و خدمات حوزه
محدود و «، »عدم رشد بخش خصوصي«. است
محدود «ساختن بخش خصوصي و يا » منفعل

کردن بخش خصوصي با هدف تحقق عدالت 
نيز منشاء ديگر مشکالت اقتصادي » اجتماعي

 اما منشاء بخش ديگري از مشکالت. است
است » المللي انزواي کشور در عرصة بين«

هاي اقتصادي کشور داراي  بنگاه«زيرا که 
حداقل ارتباط مالي و تکنولوژيک با جهان 

و اعمال » درونگرايي«و تعقيب » خارج هستند
مقيد کردن «وغيره موجب » هدف حمايتهاي بي«

  .گرديده است» تعامل با جهان خارج
ندگان در بخش پاياني بيانيه يکم، نويس

يا دو » نگرش«مبادرات به تفکيک و مقايسة دو 
گسست «اند، به طوري که  مختلف کرده» گروه«

در مورد «در بين آنها » نگرشي شکل گرفته
نقش دولت و جايگاه بخش خصوصي، عدالت 
اجتماعي و چگونگي ارتباط با جهان خارج، به 
بزرگترين چالش آيندة کشور تبديل شده 

، مردم را نيز به تفکيک و، بر اين اساس» است
هشدار » دو نگرش کامالً متفاوت«بين اين 

  :اند داده
خواستار محدود کردن » نگرش اول«

فراهم کردن خدمات «نقش دولت تقريباً در حد 
عمومي مانند نظم و امنيت داخلي و خارجي، 
آموزش و بهداشت عمومي، زير بناهاي 

ايجاد يک نظام قضايي اطمينان «و » فيزيکي
، و تقويت و گسترش بخش خصوصي »بخش

مبتني بر نظام انگيزشي و با پيگيري منافع «که 
فردي و برخورداري از حقوق تضمين شده 
مالکيت از طريق کارآفريني اقدام به توسعة 

ها کرده و منافع اجتماعي قابل توجهي  ظرفيت
، و توسعة تعامل با »را نيز عايد جامعه بنمايد
تجارت، توليد، هاي  جهان خارج در زمينه

  .است. . . تکنولوژي و مديريت 
دولت «اما طرفدار ايجاد » نگرش دوم«

است و توسعه » ديوانساالري وسيع«و » بزرگ
مالزم با گسترش فقر و «بخش خصوصي را 
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دخالت دولت در «و متقابالً » عدالتي بي
هاي  هاي توليد و تجارت و ادارة بنگاه عرصه

ازهاي مهم مبارزه ابر«را از » . . .اقتصادي و 
داند و تعامل با جهان خارج را هم  مي» با فقر

حداقل و در موارد اجتناب ناپذير که «به ميزان 
  .پذيرد مي» امکان خودکفايي فراهم نشده
پيگيري «ها که  امضاءکنندگان بيانيه

ها و راهکارهاي مبتني بر نگرش  خط مشي
کنندة آينده بهتر براي  تأمين«را نه تنها » اول

» کننده بهروزي و اقتدار ملت کشور و تضمين
اعتبار و اقتدار بيشتر «بلکه همچنين موجب 

دانند،  مي» براي نظام سياسي کشور
و يا رئوس » هاي اصلي اقتصادي گيري سمت«

توسعة بخش «: خود را» مانيفست«به اصطالح 
هاي  خصوصي، محدودتر کردن حوزة دخالت
ها،  انهدولت، خصوصي سازي، اصالح نظام يار

اعالم داشته و » تعامل فعال با جهان خارج
مباني «ي که »اصول«ها را نيز به عنوان  همين

 و  است قلمداد کرده» کارکرد اقتصاد مدرن
به حساب » دمکراسي«اينها را هم مترادف با 

شان خطاب به  آنان در پايان بيانيه. اند آورده
نمايندگان مجلس نيز عالوه بر درخواست 

منشاء «به عنوان » با کسري بودجهمقابله «
و » بسياري از معضالت اقتصادي کشور

تصويب بعضي قوانين اقتصادي اساسي «
زمينه سازي «، »مانند قانون ضد انحصار

گسترش بخش خصوصي از طريق مقررات 
زدايي، ايجاد بازارهاي رقابتي و 

را خواستار » هاي دولتي سازي بنگاه خصوصي
  .اند شده

ن به بررسي محتواي پيش از پرداخت
ها، بايد ديد که مخاطب اصلي انتقادات و  بيانيه

يا آماج مشخص حمالت اين گروه 
اقتصاددانان، چه کساني هستند؟ نگارندگان 

اند که  بيانية اول، ضمن آن که مدعي شده
هايي از نخبگان و تحصيلکردگان و  گروه«

نمايندگان افکار عمومي و نيز مديريت مياني و 
نگرش «از » هاي دولتي شناسي دستگاهبدنة کار

، يعني نگرش مورد نظر امضاءکنندگان، »اول
کنند، دربارة  مدافعان مشخص   حمايت مي

در شرايط فعلي، صراحتاً چيزي » نگرش دوم«
اند که  اند و در جايي از اين متن هم آورده نگفته

در حال حاضر، حتي کساني که به طور جدي «
. هاي مختلف و  صهمدافع دولت ساالري در عر

هستند به ناچار تحت تأثير فضاي شکل . . 
گرفته، نيات خود را پنهان کرده و ناگزير به 

هاي  هاي مجازي در عرصه دنبال تبيين تفاوت
گردند تا شايد در زماني ديگر، امکان  ديگر مي

بيانية دوم، در اين . »ظهور و بروز پيدا کنند
ها و  رحاي صراحت دارد و ط باره، تا اندازه
هاي سياسي در  برخي از گروه«اقدامات اخير  

البته بدون ذکر مشخصات و (را » مجلس
  . مورد انتقاد قرار داده است) عناوين آنها

با توجه به همة اشارات و شواهد 
شود که هدف اصلي  موجود، معلوم مي

ها، اکثريت حاکم بر مجلس  انتقادات بيانيه
ها و  اين اکثريت از گروه. هفتم است

شود که  باندهاي گوناگوني تشکيل مي
، »گرايان اصول«، »آبادگران«زير عناوين 

ها، طي نمايش  و نظاير  اين» ايثارگران«
انتخاباتي سال گذشته، وارد مجلس 

خصوصيت مشترک همة اينها . اند شده
اطاعت کامل از ولي فقيه است و در اين 
جهت هم، از سوي نهادي به نام، 

گي نيروهاي انقالب آهن شوراي هم«
مرکب از افرادي مانند ناطق (» اسالمي

) نوري، عسکر اوالدي، الريجاني وغيره
. شود از بيرون از مجلس، هدايت و کنترل مي

مقصود مشترک آنها نيز، در اين مقطع، ناکار 
ماندة عمر آن و  کردن دولت خاتمي در باقي

اندازي  سپس تصاحب قوة اجرائي و چنگ
مناصب سياسي و هرچه بيشتر بر 

گروهي از اين . هاي اقتصادي است موقعيت
نايب (اکثريت را کساني مثل محمدرضا باهنر 

رئيس مرکز (و احمد توکلي ) رئيس مجلس
دهند که  تشکيل مي) هاي مجلس پژوهش

و طرفداري از بخش » دولت گرايي«درحمله به 
هاي گذشته، هيچ دست  خصوصي، طي سال

هاي مورد بحث  نيهکمي از امضاء کنندگان بيا
توکلي، به عنوان وزير کار رژيم، . اند نداشته

خواست که قرارداد کار را از باب فقهي  مي
استخراج کند و مخالف وضع مقررات » اجاره«

در مورد قرارداد کار و يا هرگونه دخالت 
گروه ديگر از آنها، . دولت در روابط کار بود

 عناصري از فرماندهان سابق سپاه و بسيج و
يا مديران و مسئوالن نهادهاي امنيتي و 
انجمنهاي اسالمي و امثال اينها هستند که 
بعضاً همان شعارهاي کهنة دفاع از 

را » استکبار جهاني«و مقابله با » مستضعفان«
کنند ولي، اساساً، در پي کسب سهم  تکرار مي

بيشتري از قدرت سياسي و اقتصادي براي 
ماج ديگر انتقادات عالوه بر اينها، آ. خود هستند

هاي جريانات و عناصر  ها ظاهراً بازمانده بيانيه
مانند سازمان مجاهدين (اللهي قديمي  حزب

در مجلس و برخي ) انقالب اسالمي
زيرا که بخش غالب . هاي اجرائي است دستگاه

اين جريانات هم ، در دورة خاتمي، عمالً به 
هاي اقتصادي  تداوم اجراي اکثر سياست

سنجاني گردن نهادند که تدوين و دوران رف
به وسيلة (تصويب  برنامة چهارم اقتصادي 

نيز شاهد روشني بر اين ) مجلس ششم
  .مدعاست

  
 

در هر حال، گروه و دستجات 
دهندة اکثريت مجلس، به منظور  تشکيل

اعتبار کردن بيشتر دولت خاتمي و،  بي
همچنين، تدارک تبليغاتي نهمين دورة انتخابات 

ري، چند پيشنهاد يا طرح رياست جمهو
اند که  هاي اخير مطرح کرده اقتصادي را در ماه

ها نيز، ظاهراً،  ارائه يا تصويب همين طرح
موجب صدور بيانية دوم از سوي اين دسته از 

مخالفت مجلس با . اقتصاددانان شده است
برخي از قراردادهاي اقتصادي امضاء شده و 
يا موکول کردن امضاي آنها به تصويب 
مجلس، يکي از اقدامات آنها در اين دوره بوده 

مخالفت آنها با افزايش شديد بهاي . است
فرآوردهاي نفتي نيز يکي از اختالفات مجلس 

» هاي پنهاني انرژي يارانه«حذف . با دولت است
هاي انرژي، تا  و يا افزايش سريع قيمت حامل

هاي جهاني، از زمان رفسنجاني تا  سطح قيمت
ره يکي از موضوعات مورد به حال، هموا

مجادله جريانات حکومتي بوده است و مجالس 
قبلي نيز، به داليل گوناگون، حاضر به تصويب 

نيز » ها کنترل تورم قيمت«طرح . اند آن نشده
هاي اکثريت مجلس است که  يکي ديگر از طرح

براي اجراي آن هم، تثبيت بهاي برخي 
آب، برق، گاز، (محصوالت و خدمات دولتي 

که در (و کاهش نرخ بهره ) تلفن و پست
و يا » تسهيالت بانکي«حکومت ماليان، نرخ 

را از دولت ) شود ناميده مي» سود بانکي«
اما واقعيت اينست که اين . اند خواستار شده
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ها  تواند از تورم قيمت ها در عمل نمي قبيل طرح
خواهند تورم را  جلوگيري نمايد و آنها نيز نمي

وبات خود اين مجلس در مص. کنترل کنند
هاي  ها و حيف و ميل خرجي مورد خاصه

فراوان از بودجة دولت، و از جمله اختصاص 
صندوق ذخيرة «ماندة   ميليون دالر از باقي۲۲۰
و نيروهاي انتظامي، » بسيج«به » ارزي

» هاي عاِلم خانه«پيشنهاد تأمين بودجه براي 
ها و  خوان منزل و دفتر و دستک براي روضه(

به شهرها  و روستاها » تبليغ«اظي که براي وع
نيت . اساساً تورم زا هستند. . . و ) روند مي

واقعي اين دار و دسته از سروصداي 
و » مبارزه با گراني«اي که دربارة  فريبکارانه

به راه » رسيدگي به وضع معيشتي مردم«يا 
اند آنست که شايد بتوانند از اين راه  انداخته

ر ا نتخابات آتي، آرايي ، داعتباري يافته و
گيري اين  يکي از داليل شدت. کسب کنند

بررسي و تصويب (مجادالت در مقطع فعلي 
نيز دعوا بر سر تقسيم ) ۸۴بودجه سال 

درآمدهاي نفتي است که امسال، به يمن 
 ميليارد ۳۵افزايش بهاي جهاني نفت، به حدود 

اينان نيز، به سائقة . گردد دالر بالغ مي
 براي حفظ بساط قدرت و عملکردشان،

چپاولگري خود، هيچ پروايي نسبت به تخريب 
ماندگي اقتصادي  شالودة توليدي جامعه، عقب

. روزي اکثريت مردم ندارند و اجتماعي و سيه
ها و مصوبات اقتصادي اخير آنها هم، به  طرح

واقع، يک حرکت و مانور سياسي است، همان 
نيز، پيش هاي گروه اقتصاددانان  طور که بيانيه

  .از هرچيز، واکنشي سياسي است
اما آنچه در اين ميان جالب توجه است 

خواهند  ها مي آنست که امضاءکنندگان بيانيه
باورها و نظرات خاص خود را در پوشش 

تجربة «و مبتني بر » علمي و کارشناسي«
نظرات و . عرضه کنند» تاريخي و جهاني

» منطق علمي«باورهايي که مکرراً به مثابه 
شود، در واقع، و در بهترين حالت،  توصيف مي

هاي  هايي هستند در کنار انبوه نظريه نظريه
ها، در صورت  ديگر، که صحت و سقم آن

ها، در  هاي نهفته در آن تحقق پيش فرض
شود  هاي عيني سنجيده مي برخورد با واقعيت

ها و  گيري موضع. و نه چيز ديگري
 هاي اقتصادي مطروحه در اين سياست
هايي هستند که  ها، برگرفته از نظريه بيانيه

 و يا –مجموعة آنها امروزه به عنوان ديدگاه 
ليبراليسم  «- تر، ايدئولوژي  به عبارت درست

اين ديدگاه، از حدود . شود شناخته مي» افراطي
گيري و سلطة  سه دهة پيش، همراه با اوج

درعرصة سياسي، » ريگانيسم«و » تاچريسم«
صادي غالب در مجامع، نهادها و به ديدگاه اقت

المللي تبديل شده است و در  هاي بين رسانه
هاي ايران  ها، و از جمله دانشگاه اکثر دانشگاه

» علم اقتصاد«ها زير عنوان  نيز، همين نظريه
  .شود تدريس مي

هاي  يکي از باورها و دستورالعمل
. هاست هميشگي اين ديدگاه، حذف يارانه

ايست براي  مل، وسيلهپرداخت يارانه، در ع
ها و  اي از نارسايي تصحيح يا ترميم پاره

هاي ناشي از کارکرد مکانيسم بازار  نابساماني
)market failures ( و بهبود نسبي در توزيع

درآمدها و يا، برعکس، اعطاي امتيازات به 
» مسکّن«اين کار غالباً نقش . هاي خاص گروه

 اساسي در را ايفا کرده و نهايتاً هيچ تغيير
کند ولي  داري ايجاد نمي چارچوب نظام سرمايه

هم » مسکن«پيداست که استفاده مستمر از 
در . تواند اختالالت ديگري به وجود آورد مي

توان  هرحال، امروزه کمتر اقتصادي مي
درجهان يافت که، به اشکال و ابعاد گوناگون، 

به طور مثال، . به پرداخت يارانه مبادرت نکند
ژاپن بخواهد برنج مصرفي خود را مثالً هرگاه 

وارد ) شود که بسيار ارزانتر تمام مي(از تايلند 
بخش بزرگي از کشاورزي آن کشور . کند

ها نفر  به ميليون» اتحادية اروپا«. شود نابود مي
پردازد که توليد  از کشاورزان سوبسيد مي

خود را محدود کنند تا افزايش شديد عرضه 
خرابي  ا و نتيجتاً خانهه موجب شکستن قيمت
هاي اخير که  در سال. توليد کنندگان نشود

گيري باال رفته  بهاي جهاني نفت به طور چشم
ها ماليات و عوارض  است، برخي از دولت

اند  هاي نفتي را کاهش داده مربوط به فرآورده
کنندگان اين  تا فشار نسبتاً کمتري بر مصرف

ن از اين صدها و هزارا. ها وارد شود فرآورده
اما اين دسته از . . . توان ذکر کرد ها مي مثال

دانان، به صورتي دگماتيک، تأکيد  اقتصاد
ها بايد برچيده شود و  کنند که همة يارانه مي

هاي داخلي بايستي به سطح  همة قيمت
ولي اگر قرارست !  هاي جهاني برسد قيمت

العيني سطح  طبق اين دستورالعمل و در طرفه
جهان همسان شود، چرا نبايد ها با  قيمت

دستمزد و حقوق در ايران نيز با اروپا و ژاپن 
  !يکسان بشود؟

کاهش و يا حذف کسري بودجه، به 
، يکي ديگر از »مشکل اساسي«عنوان يک 

توسل به . تأکيدات مکرر اين ديدگاه است
ها نسبت به  فزوني هزينه(کسري بودجه 

اي ه از جمله سياست) درآمدهاي ساالنة دولت

مالي است که در مباحث اقتصادي به عنوان 
. نيز شهرت دارد» کينزي«هاي  يکي از سياست

هاي گذشته در اکثر  اين سياست طي دهه
جوامع رواج کامل داشته است و اکنون هم در 
بسياري از کشورها مورد استفاده قرار 

مثالً حجم کسري بودجة دولت (گيرد  مي
 مطرح در هاي آمريکا همواره  يکي از سوژه

در دو دهة اخير، . المللي است هاي بين رسانه
ميزان کسري بودجه آمريکا در دورة ريگان و 

به باالترين سطح خود رسيده ) پسر(بوش 
است در حالي که اين دو، خود، از 

ترين مخالفان مداخلة دولت در امور  سرسخت
طبعاً استمرار استفاده از !) اند اقتصادي بوده

تواند  ربهانه و مستمسک، مياين سياست، به ه
عوارض زيانباري بر جاي گذارد که تشديد 

هاي دولت  شدن بدهي ها و انباشته تورم قيمت
لکن مسئلة اساسي در اين . از آن جمله است

باره آنست که منابعي که تحت عنوان کسري 
گيرد، در کجا  بودجه در اختيار دولت قرار مي

ابع، هرگاه اين من. شود و چگونه مصرف مي
هاي توليدي و زيربنايي  گذاري صرف سرمايه

که توسعة آموزش و بهداشت نيز در ( بشود 
ها در  گذاري ترين سرمايه زمره بنيادي

توسل ) آيد اي به حساب مي هرجامعة پيشرفته
تواند به رشد و رونق  به کسري بودجه مي

اقتصادي ياري رساند، اما اگر براي تأمين 
کار گرفته شود، مخارج نظامي و جاري به 

. آورد ها را به دنبال مي تورم شديد قيمت
استفاده از اين منابع براي خريد کاالها و 
خدمات از داخل به افزايش توليد داخلي کمک 

تواند  کند ولي صرف آنها براي واردات، مي مي
کسري حساب جاري و مشکالت موازنه 

  .ها را موجب شود پرداخت
ت کسري گراي سياس اما مخالفان مطلق

تر همة  بودجه، در واقع، کاهش هرچه وسيع
هاي دولتي و کوچک شدن هرچه بيشتر  هزينه

خواهند  اينان چون نمي. کنند دولت را تعقيب مي
توانند دربارة تقليل مخارج نظامي،  يا نمي

هاي رايج در  خرجي امنيتي و انواع خاصه
. دستگاه حکومتي، سخني بر زبان آورند

هاي دولتي  ين کاهش هزينهالجرم همة بار سنگ
متوجه بخش خدمات عمومي و اجتماعي 

شود، يعني دقيقاً آن بخش محدود از بودجة  مي
اي از نيازهاي  دولت که، به هر ترتيب، به پاره

. دهد درآمد و محروم پاسخ مي اولية اقشار کم
که از سوي » رياضت اقتصادي«سياست 

بليغ طرفداران ليبراليسم افراطي مرتباً طرح و ت
شود، در اساس، چنين هدفي را دنبال  مي
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ها  کدام از اين و در اين ميان، البته، هيچ. کند مي
اي که، در شرايط  پرسد که چرا جامعه نمي

در (هايش  حاکم، از تأمين حداقل نيازمندي
عرصة بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، 

بازمانده است بايستي . . .) اشتغال و 
ارتش موازي را بپردازد؟ هاي سنگين دو  هزينه

کردن بخش عظيمي از  چرا دولت، با قبضه
درآمدها و امکانات جامعه در دست خود، از 
عرضة خدمات و کاالهاي مورد احتياج مردم 

رود؟ چرا سهم بزرگي از منابع  طفره مي
هاي گذشته، زير عنوان  عمومي، طي سال

حساب و کتاب و  صدها  و هزاران طرح بي
   و ميل و نابود گرديد؟کاره، حيف نيم

ديگر ورد زبان اين دسته از 
و » زدايي مقررات«، »آزاد تجارت«اقتصاددانان، 

 (liberalization)» آزادسازي«به طور کلي، 
آيين » مقدسات«از » آزادي تجارت«. است

که وقتي يکي از اقتصاددانان  چنان. آنهاست
» اصل«نامدار جهان، پل ساموئلسون، در اين 

وارد کرد، سر و صداي زيادي در اي  خدشه
محافل اقتصادي و دانشگاهي به راه افتاد، به 

هاي  اهللا ترتيبي که گويي مثالً يکي از آيت
صاحب نام ايران واجبي از واجبات شرعي را 

ساموئلسون !  مورد ترديد قرار داده باشد
او از » اقتصاد«کسي است که کتاب درسي 

اي ه ترين کتاب ترين و پرفروش معروف
دانشگاهي طي نيم قرن گذشته بوده و، براي 

بازار «بسياري از معتقدان و مبلغان اقتصاد 
وي در . است» المسائل توضيح«در حکم » آزاد
اي که در شمارة تابستان گذشتة نشريه  مقاله

"Journal of Economic Perspectives" 
شدن  دربارة تجارت آزاد در ارتباط با جهاني

سانده، با استفاده از اقتصاد، به چاپ ر
ها و معادالت متداول در مباحث  فرمول

اقتصادي، و با ذکر نمونة مشخص مبادالت 
بازرگاني بين اياالت متحده و چين، نشان 

دهد که تجارت آزاد، برخالف تصورات  مي
قبلي، همواره به نفع دو طرف معامله تمام 

طبق استدالالت ساموئلسون، در . شود نمي
هاي تکنولوژيک و  ائيصورت کسب توان

وري توليد به وسيلة طرف  افزايش بهره
، بخشي از )چين(تر مبادالت  مانده عقب
هاي نسبي که قبالً متعلق به طرف  مزيت

بود، در ) اياالت متحده(تر مبادالت  پيشرفته
تواند،  اين امر مي«گيرد و  اختيار چين قرار مي

از لحاظ درآمد سرانة واقعي، موجب ضرر و 
اين . » مستمر براي اياالت متحده بشودزيان
گيري و پيامدهاي آن، به نوشتة وي،  نتيجه

ها و باورهاي  ضربات سنگيني بر رضايتمندي«
نگرانة اقتصاددانان در مورد جهاني  خيلي ساده

ساموئلسون در اين مقاله، . »کند شدن وارد مي
هاي  نگري جانبه ضمن انتقاد از يک

رخي از شاگردان اقتصاددانان، و از جمله ب
» پسند مباحث نادرست عامه«سابق خود، طرح 

از جانب آنها در دفاع از جهاني شدن جاري را 
با توجه به . دهد مورد مالمت قرار مي

و مشخصاً (هاي مشهود در اين زمينه  واقعيت
در ساليان گذشته، اين ) در خود اياالت متحده

که چرا اکنون ساموئلسون به اين مسئله 
اما اين . زد، موضوع ديگري استپردا مي

 ساله از آن اندازه از جسارت و ۸۹پروفسور 
صداقت علمي برخوردارست که پس از ساليان 
طوالني دفاع از يک نظريه، در آن آشکارا 

ها همچنان  ولي امضاءکنندگان بيانيه. ترديد کند
شان را به عنوان  خواهند باورهاي جزمي مي

قالب » ديهيضروريات ب«و يا » منطق علمي«
  . نمايند

هاي  ترديد در نظريات و سياست
اقتصادي رايج، البته، محدود به ساموئلسون 

اي ديگر، جوزف استيگليتز،  نمونه. شود نمي
وي که . ديگر برندة جايزة نوبل اقتصادست

مشاور بيل کلينتون، اقتصاددان ارشد و معاون 
 بوده است، در ۱۹۹۹تا سال » بانک جهاني«

ها و مقاالت زيادي در نقد  ير کتابهاي اخ سال
که (» تعديل ساختاري«هاي معروف به  سياست
) شود خوانده مي» تعديل اقتصادي« در ايران

بانک «که خود طي دورة مسئوليت خويش در 
از طراحان و مروجان اصلي آنها » جهاني

. بوده، به رشتة تحرير درآورده است
ايست  هاي استيگليتز، در واقع، ادعانامه نوشته

هاي آزادسازي، رياضت  عليه سياست
اقتصادي و خصوصي سازي، که غالباً به 

اي به اجرا گذاشته شده و  صورت کورکورانه
شود و اجراي آنها هم تقريباً در تمامي  مي

، با »جنوب«جوامع، و به ويژه در کشورهاي 
اما . شکست آشکاري روبرو گرديده است

ي مورد بحث ها تعدادي از امضاءکنندگان بيانيه
هاي  که خود از مبلغان و مجريان مهم سياست

از جمله (اند  در ايران بوده» تعديل اقتصادي«
محمد طبيبيان، علينقي مشايخي، مسعود نيلي و 
مهدي عسلي، به عنوان معاونان و مديران 

 ۱۰ – ۱۵ارشد سازمان برنامه و بودجه طي 
ها در شرح  و صدور بيانيه) سال گذشته

کشور را هم » مشکالت اقتصاديترين  مهم«
اند،  وانمود کرده» اي يک وظيفة حرفه«انجام 

ها هيچ  دربارة عملکرد واقعي آن سياست

در حالي که . اند حرفي به ميان نياورده
مورد ادعاي آنان، در واقع » رويکرد علمي«

کند که باورها و نظريات آنها که در  ايجاب مي
 بوده  سال اخير، کمابيش، در حال اجرا۱۵

است، در محک تجربه و عمل سنجيده و 
ها شکست  روشن شود که چرا اين سياست

هايي، در  اند؟  چه کساني و چه گروه خورده
شده و بار خويش را » برنده«اين ميان، 

و به » بازنده«اند و چه اقشاري از مردم  بسته
اند؟ در  فقر و محروميت بيشتر محکوم شده

، همراه با سازي اين دوره، سياست خصوصي
ها و  به واسطة رقابت(هاي مقطعي  برخي وقفه
همچنان ) هاي دستجات حکومتي کشمکش

مجمع «جريان داشته و با مصّوبة اخير 
نيز راه اعمال آن در » تشخيص مصلحت نظام

هاي اقتصاد کشور گشوده  تقريباً تمامي بخش
چرا اين اقتصاددانان که زير . شده است

ين همه سنگ ، ا»اصول«و » منطق«پوشش 
زنند، يک بيالن  سازي را به سينه مي خصوصي

واقعي از عملکرد سياست خصوصي سازي 
دهند؟ پاسخ اين پرسش  در اين دوره ارائه نمي

رسد و  هرچه باشد، يک چيز مسلم به نظر مي
در فکر و ذهن » سازي خصوصي«آن اين که 

اينان، به يک ايدئولوژي سفت و سخت، مصون 
  . تبديل شده استاز پرسش و ترديد،

اما اوج رفتار غيرمنطقي وغيرعلمي و، 
فريبانة صادرکنندگان اين  در حقيقت، عوام

اي از  خواهند مجموعه ها آنجاست که مي بيانيه
ها و باورهاي برخاسته از ليبراليسم  سمتگيري

اصول و مباني «افسارگسيخته را به عنوان 
بازار «و، فراتر از آن، اقتصاد » اقتصاد مدرن

. قلمداد کنند» دمکراسي«را معادل  » آزاد
هاي  پشتوانه«هاي آنان، نه  برخالف نوشته

، چنين »تجربيات داخلي و خارجي«و نه » علمي
چنان که . کنند ادعاهاي گزافي را تأييد نمي

اسن، اقتصاددان مشهور هندي، استاد تيآمار
و برندة جايزة نوبل، نشان » دانشگاه هاروارد

» بنيادي«ايست  سي مقولهداده است، دمکرا
)Fundamental ( که به اساس سازماندهي

يابد، در حالي که  سياسي جامعه ارتباط مي
» ابزاري«بازار از جمله مقوالت 

(Instrumental)اي   هها و نمونه تجربه.  است
فراوان تاريخي موجود، از همزيستي و 

هاي فاشيستي گرفته تا  همراهي بازار با نظام
 ريز و درشت جوامع پيراموني هاي ديکتاتوري

پايه بودن اين  هاي نوع غربي، بي و دمکراسي
  .سازد سازي را کامالً آشکار مي مترادف

  ۱۲بقيه در صفحه 
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   پراكنده اپوزيسيونمواضعماجراجويي هاي هسته اي رژيم ايران و 
 ۱۳۸۳/دوم اسفند / احمد آزاد

 
برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي و مخالفت  
امريكا و كشور هاي اروپايي با آن،  همچنان يكي از 
. موضوعات روز محافل سياسي و خبري جهان است

ران بين المللي سياستمداران، روزنامه نگاران و تحليلگ
درباره تالش هاي حكومت ايران در دستيابي به 

 از آن مي هانيان و نگراني هاي جيتكنولوژي هسته ا
   .نويسند و  اظهار نظر مي كنند

)  فوريه8روز سه شنبه (  در روزنامه لوموند اخيرا
مطلبي پيرامون درگيري ايران با كشورهاي امريكا و 

» آلن فرشون « ران به قلم اروپا پيرامون پرونده اتمي اي
نويسنده در اين مقاله ضمن . به چاپ رسيده است

اشاره به تصميم دولت ايران در دستيابي به سالح 
 امريكا و اروپائيان در هنگاتمي، به مخالفت ناهما

مقابل آن اشاره و اين را يك آزموني براي اين 
. كشورها در كنترل گسترش سالح هاي اتمي مي داند

يد در حاليكه سه كشور آلمان ، فرانسه و وي مي گو
انگلستان ظاهرا به توافقي با ايران براي قطع موقت 
غني سازي اورانيوم دست يافته اند، امريكا  با تكيه بر  
شايعاتي مبني بر ادامه غني سازي اورانيوم، اعالم مي 
كند كه دسترسي ايران به بمب اتمي قابل پذيرش 

   .نيست
ل مي كند كه واقعا چه چيزي قابل  مقاله سوانويسنده

پذيرش نيست؟ دسترسي ايران به بمب اتمي يا 
دسترسي ايران همراه با مالها به بمب اتمي؟  بدنبال 
اين سوال،  نويسنده نگاهي به تاريخچه مسئله در ايران 
دارد و نشان مي دهد كه در زمان شاه، متفق امريكا و 

ا فعاليت هاي  هيچ مشكلي بمريكااسرائيل در منطقه، ا
هسته ايران نداشت و حكومت سلطنتي ايران اولين 
گامها را به سمت دستيابي به تكنولوژي هسته اي در 

ايران در همان زمان قانون منع .  برداشت1970دهه 
گسترش سالح هاي اتمي را امضاء  و با تاسيس 
سازمان انرژي اتمي، تحت نظارت آژانس بين المللي 

اما با تغيير . ته اي را آغاز كرد فعاليت هاي هسمي،ات
 فعاليت هاي هسته اي در ايران 1979رژيم در سال 

 مجددا 1980جنگ ايران و عراق در دهه . متوقف شد
مسئله فعاليت هاي هسته اي را در دستور روز 

تهاجم نظامي صدام حسين به . حكومت ايران قرار داد
 شوروي و ديگران ،ايران كه از حمايت وسيع امريكا

برخوردار بود، اين فكر را در ايرانيان تقويت كرد كه 
در صورت داشتن بمب اتمي، آيا باز هم حكومت 
عراق چنين حمله اي مي كرد يا بمب شيميايي بكار 
مي برد؟ آژانس بين المللي انرژي اتمي مشكوك 

 ايران براي دستيابي به بمب 1984است كه از سال 
   .ه باشد خود را آغاز كردداتمي تالشهاي مجد

 پس از اشاره به تالشهاي اخير حكومت ايران نويسنده
براي دستيابي به سالح اتمي و نشانه هاي متعددي كه 
حاكي از اين تالش ها است، سوال مي كند كه چرا 
اين چنين ايرانيان يكپارچه خواهان بمب اتمي هستند؟ 
از نظر وي تجربه دخالت مستقيم امريكا در سرنگوني 

 مذاكره با كره شمالي از هسو و ادامصدام از يك 
سوي ديگر، دليل خوبي است براي دولت ايران كه 

از سوي . داشتن سالح اتمي را تضمين بقاي خود ببيند
 جمعيت،  نفر ميليون72ديگر به اعتقاد وي، ايرانيان با 

يكي از بزرگترين كشورهاي منطقه بوده و در پي آن 
نويسنده . شوندهستند كه به قدرتي منطقه اي تبديل 

سوال مي كند كه آيا ايران به توافق خود با اروپائيان 
وفادار خواهد ماند؟ آيا ايران معاهده منع گسترش 
سالح هاي اتمي را، كه امضاء نيزكرده ، رعايت 
خواهد كرد و دست آخر آيا پنج كشور اتمي جهان، 

كه اعضاء ( امريكا، شوروي، فرانسه، چين و انگلستان 
موفق )  ملل نيز هستنداناي امنيت سازمدائمي شور

 در يخواهند شد تا از گسترش سالحهاي هسته ا
جهان جلوگيري كنند؟ نويسنده معتقد است كه آينده 
معاهده منع گسترش سالح هاي اتمي در گرو نتيجه 

  .زورآزمائي ايران با كشورهاي امريكا و اروپا است
  
 به در مقاله خود نگاهي بي طرفانه» آلن فرشون «

ماجراجويي اتمي حكومت ايران و سياست هاي دول 
اما در نگاهش به مردم ايران و اپوزيسيون . غربي دارد

وي در همان ابتداي مقاله خود مي . به خطا رفته است
سوال اين است كه واقعا چه چيزي غير قابل «  :گويد

 داشته باشد يا اين بمبپذيرش است؟ اين كه ايران 
 ها بمب داشته باشد؟ آيا مسئله كه  ايران آيت اهللا

مربوط به تغيير رژيم است يا واقعا مبارزه اي است 
براي جلوگيري از گسترش سالح هاي هسته اي؟  
چرا كه هيچ يك از گروه هاي اپوزيسيون ايراني، 
حتي سلطنت طلبان كه بسيار به واشنگتن نزديكند، با 

از اين سو تا آن سوي  . نكرده اندالفتبمب مخ
يسيون ايراني، كه به هيچ وجه هم يك نواخت اپوز

و » .نيست، همه يك زبان با سالح اتمي موافق هستند
در پس پرده «  :چند پاراگراف جلوتر مي گويد

 و موافقت 1970سياسي برنامه اتمي ايران از سال 
همگاني با آن، تمايل ملي يك قدرت بزرگ منطقه 

كه خود يكي از عناصر مشخصه . اي نهفته است
  « .ناسيوناليزم ايراني شده است

 نويسنده دراين كه همه ايرانيان، بدون استثنا با ادعاي
دستيابي حكومت ايران به بمب اتمي موافق هستند و 
آن را بخشي از تمايالت ناسيوناليستي آنها بر مي 

 1970اين كه از سال . شمرد، بسيار خطا است
 حكومت هاي ايران در پي دستيابي به سالح اتمي

هيچ يك از اين . ردبودند، ربطي به مردم ايران ندا
حكومت ها برگزيده مردم نبوده و هيچگاه نيز منافع 
مردم را راهنماي برنامه هاي خود قرار نداده و 

شاه در روياي .  رضايت آنها را جستجو نكرده اند
بود و مال ها در پي حفظ حكومت » تمدن بزرگ «

براي هيچ . دازندخود به هر وسيله ممكن دست مي ان
.  ارزشي نداشته و نداردكوچكترينكدام نظر مردم 

نكته مهمتر آن كه در كشوري كه آزادي بيان و 
انتشار نيست، چگونه مي توان به استناد چند روزنامه 
كم  وبيش وابسته به جناح هاي حكومتي، از نظر 

   .يكپارچه مردم ايران صحبت كرد
 اپوزيسيون را  ديگر نويسنده در اين است كهخطاي

نيز به همين چوب رانده و عنوان كرده كه همه 
اپوزيسيون ايران عليرغم تمايزات بسيار، با تسليح 

اين ادعايي است بسيار . اند ايران به بمب اتمي موافق
تنها نگاهي به  اعالميه ها و نوشته هاي . نادرست

 كه اين ادعا بي دهدسازمان هاي سياسي، نشان مي 
ياري از سازمان هاي سياسي  با انتشار بس. پايه است

بيانيه  يا اعالميه نسبت به ماجراجويي هاي رژيم 
مقاالت بسياري در نشريات . اسالمي هشدار داده اند

عليرغم .  اپوزيسيون در اين باره منتشر شده است
تركيب متنوع مخالفان فعاليت هاي هسته اي 

ها  در صفوف اپوزيسيون، اما همه آنيجمهوري اسالم
كما بيش متفق القول اند كه دود اين ماجراجويي هاي 
حكومت در وهله اول به چشم مردم ايران خواهد 
رفت، ضمن آن كه با تشديد مسابقه تسليحاتي، 
استقرار يك صلح دائم در منطقه خاورميانه و آسياي 

در معرض تهديد قرار خواهد مركزي به شدت 
زير پرده  كه حكومت  در ورندهمه بر اين با. گرفت

استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي در پي 
همه با دست يابي .  مقاصد ماجراجويانه اتمي  است

آن بخش از .  اين رژيم به سالح اتمي مخالف اند
توسعه تكنولوژي هسته اي در  با اپوزيسيون هم كه

ايران موافق است، با ساختن بمب اتمي شديدا مخالف 
   . گيري صلح آميز از آن استبوده و تنها در پي بهره

 اين است كه چرا نويسنده مقاله روزنامه پرسش
مي توان گفت . لوموند اين چنين به خطا رفته است

كه اگر هم زبان فارسي نمي دانسته ، حداقل مي 
توانست قبل از بردن قلم بر كاغذ، جستجوي 

وضع واقعي اپوزيسيون ، حداقل مختصري كرده واز م
مي توان بر اين خطاي . بخش مهمي از آن، آگاه شود

اگر چه بايد دانست كه وي در . نويسنده خرده گرفت
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ارتكاب چنين خطايي تنها نيست و هستند ديگر 
آلن «روزنامه نگاران و تحليلگران سياسي كه همچون 

، در نوشته هاي خود همه مردم ايران را »فرشون
ماجراجويانه رژيم معرفي مي ر سياست هاي طرفدا
  .كنند

  
اما به نظر من انتقاد اصلي متوجه همان اپوزيسيوني 
است كه با ماجراجويي هاي حكومت اسالمي مخالف 
است،  اما چنان پراكنده عمل مي كند و چنان 

اگر . صدايش نارسا است، كه بگوش كسي نمي رسد
 يك انتقاد وارد باشد،» آلن فرشون« يك انتقادي به 

 ايران وارد يونبسيار بزرگ از اين رهگذر به اپوزيس
  .است

 به اعالميه ها و مقاالت و گفتارهاي گوناگون نگاهي
اپوزيسيون مخالف اين ماجراجويي ها نشان مي دهد 
كه تا چه حد در اين زمينه نظرات به هم نزديك 

پس چگونه است . گاه حتي واژه ها مشترك اند. است
ين اشتراك موضع در قبال اين موضوع كه عليرغم ا

 است يك هكنون موفق نشد تاخاص، اپوزيسيون
صداي واحدي را به گوش برساند؟ آيا  پرچم مبارزه 
با مسلح شدن مالها به بمب اتمي را بايد به امريكا و 
اروپا سپرد؟ آيا اين اپوزيسيون قادر نيست دراين 

د كه مورد يكپارچه عمل كرده و به جهانيان نشان ده
بيشتر از آنان نگران مسلح شدن مالها به بمب اتمي 

   است؟
 جمهوري اسالمي بر اين باورند كه ادامه سران

. خودكامگي شان تنها در سايه بمب اتمي ميسر است
از اين رو به سادگي تالشهاي خود براي دستيابي به 

تجربه بيست و شش . بمب  اتمي را رها نخواهند كرد
ه كه اين حكومت تنها تحت سال گذشته نشان داد

 نشيني مي بفشارهاي داخلي و خارجي ناگزير به عق
راه مقابله با ماجراجويي هاي هسته اي اين .  شود

حكومت، مخالفت وسيع و گسترده مردم و مجامع بين 
در اين راه فعاليت مشترك و همگام . المللي است

اپوزيسيون  از يكسو در گسترش مخالفت مردم بسيار 
وده و از سوي ديگر پرچم مبارزه با تالش هاي موثر ب

 امريكا و اروپائيان وانمي گذارد بههسته اي رژيم را 
   .دبراي چانه زني هاي خود بهره گيرنتا آنان نيز از آن 

 تا كنون مخالفت اپوزيسيون با ماجراجويي هاي اگر
د تا كوشياتمي رژيم پراكنده بوده ، اكنون مي توان 

مي توان بين نيروهاي . ارچه شوداين مخالفت ها يكپ
 هاي رژيم براي پيشبرد برنامه تالشاپوزيسيون كه با 

اتمي  آن مخالف هستند، همكاري هايي را سامان داد 
انرژي هاي . گام برداشت راهو مشتركا در اين 

 فعاليت ها پراكنده را متمركز كرد و ديگران را نيز به 
 راه متوقف  تا كارزار جدي  درالزم است. فراخواند

الح هسته كردن تالش هاي اين رژيم در دستيابي به س
     .دگرددر داخل كشور برپا 

 اقتصاد و سياست 
  در آيينه جمهوري اسالمي

  ۱۰بقيه از صفحه 
توان  از مجموع آنچه در باال گذشت مي

دريافت که در جنگ و جدال جاري دستجات 
رقيب حکومتي، بحث و مجادله علمي، محلي از 

موضوع اين دعواهاي پايان .  ندارداعراب
ناپذير، تقسيم قدرت و تالش براي تصرف 

هاي  مواضع برتر اقتدار سياسي و موقعيت
بهتر اقتصاديست، هرچند که اين يا آن طرف 
دعوا بخواهد ادعاهاي خود را با پوشش 

ها و اقدامات اخير اکثريت  طرح. بيارايد» علمي«
هاي جمعي از  مجلس و صدور بيانيه

قتصاددانان در آستانة انتخابات رياست ا
هاي  جمهوري نيز بخش ديگري از کشمکش

سياسي جاريست که به رنگ ولعاب 
  .ايدئولوژيک هم آغشته است

نظام جمهوري اسالمي با ادغام دين و 
دولت و در اختيار گرفتن بخش وسيعي از 
منابع و امکانات جامعه، اين مجموعه را تابع 

 را در جهت حفظ و سياست کرده و اين همه
بقاي رژيم استبدادي حاکم به خدمت گرفته 

اين امر که ويژگي مشخص و مشترک . است
اين نظام از آغاز تا به امروز بوده است، در 

اقتصاد جامعه را » عادي«عين حال، کارکرد 
نيز، در قياس با ديگر جوامع پيراموني وابسته، 
تا اندازة زيادي مختل کرده و بنابراين بر 

 اجتماعي –هاي اقتصادي  دت بحرانش
گريبانگير اين جوامع، درجامعه ما نيز افزوده 

ها و  خود اين مسئله هم، در موقعيت. است
هاي گوناگون، و از جمله در هنگام  مناسبت
هاي جديد  ها و يا جابجايي گيري بحران شدت

هاي درون حکومتي، به دفعات  بندي در صف
تي يافته و يا هاي موق »راه حل«بروز کرده و 

در ارتباط با همين . الينحل باقي مانده است
مسئله است که، در اين مقطع نيز، 

اعتبار «ها، ضمن آرزوي  امضاءکنندگان بيانيه
» و اقتدار بيشتر براي نظام سياسي کشور

» زدگي سياست«اند که از  خواستار آن شده
  . تکيه شود» منطق اقتصادي«کاسته و بر 

ي، ضمن حفظ عمدة اما جمهوري اسالم
همان ويژگي مشخص، طي ساليان طوالني 
تجربيات کامالً متفاوتي را نيز از سر گذرانده 

اين رژيم تجربة اقتصاد جنگي و . است
گرايي تمام عيار را پشت سر نهاده که  دولت

تبعات شوم آن هنوز هم نمايان و محسوس 
  . است

 هاي حکومت اسالمي، متقابالً ، سياست
هاي  ها و کنترل باز، حذف يارانههاي  دروازه

سازي و امثال اينها را، در  دولتي، خصوصي
دوران پس از جنگ ويرانگر، آزموده است و 
اکنون هم، همة سردمداران و تقريباً تمامي 
جريانات حکومتي در مورد تداوم 

هاي دولت  سازي و کاهش دخالت خصوصي
منتها، . در عرصة اقتصادي، همداستان هستند

 –جا نيز، به دليل ماهيت ساختار سياسيدر اين
مذهبي رژيم و، به عالوه، باندهاي گوناگون 

 مافيايي که در طول - اقتصادي–سياسي 
اند،  هاي گذشته شکل گرفته و رشد يافته سال

مرزهاي بين خصوصي و دولتي، دولتي و 
عمومي، اقتصادي و سياسي، امنيتي و 
فرهنگي، فضاي خصوصي و فضاي عمومي، و 

. نند اينها، هنوز هم مخدوش و ناروش استما
چنين است که در اين کشور دست دولت تا 
آنجا دراز است که در کوچکترين امور 
خصوصي افراد تجسس و دخالت کند و 

ها  درعين حال آنقدر کوتاه است که از ده
موجود ميلياردها ريال کاال » غيرمجاز«اسکله 

ي شود بدون آن که ارگانها داخل و خارج مي
مسئول دولتي توان و اختيار کنترل و يا حتي 

در چنين . ثبت ساده آنها را داشته باشند
شرايطي است که ايجاد يک کارگاه کوچک 

هاي بسيار در پيچ و خم  مستلزم  دوندگي
بوروکراسي عريض و طويل و پرداخت 
مالياتها و عوارض گوناگون است ولي 

هاي خصوصي از پرداخت  ترين بنگاه بزرگ
روند و مهمترين قراردادهاي  يات طفره ميمال

اقتصادي فارغ از هرگونه بررسي و کنترل و 
در چنين . شود پاسخگويي، بسته و اجرا مي

هاي رسماً  وضعيتي است که برخي از شرکت
» تيول«دولتي، عمالً به صورت خصوصي و يا 

اختصاصي يکي از باندهاي حکومتي عمل 
رسماً کند، و برعکس بعضي از مؤسسات  مي

خصوصي، در عمل از امکانات و امتيازات 
  . . . شوند مند مي هاي دولتي بهره شرکت

واقعيت آشکار اينست که نظام 
جمهوري اسالمي در زمينة اقتصادي نيز، 

هاي سياسي و اجتماعي، پس از  مانند عرصه
بست  هاي گذشته، به بن»آزمون و خطا«همة 

ها يا  کردن رسيده است و تجويز دولتي
هاي بيشتر هم عالجي نخواهد  سازي وصيخص

و » خانه از پاي بست ويران است«. بخشيد
هم » نقش ايوان«آميزي  بنابراين تعمير و رنگ

  .وجه کارساز نخواهد بود به هيچ
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يب

 هاي انقالب بهمنه آموز
 "  همه با من " يا " همه با هم "

 ۱۳۸۳بهمن۲۲محمد اعظمي  
  

سال از انقالب بهمن ماه سال ۲۶ 
انقالبي که مردم ايران جان .  مي گذرد۱۳۵۷

، حاصل آن به نام  هاي بس گراني نثارش کردند
از . ، اما به کام نابکاران سياهکار شد مردم

ب، زماني که همان نخستين روزهاي انقال
خورشيد آزادي از درون سالهاي سخت اختناق 
سر بر کشيد و بر دشت و دامان ديار ما 
روشنايي بخشيد و در پي فتح ميهن، به تن سرد 
بهمن گرما و جان دميد، هنوز لبخند ها بر لبها 
نشکفته بود که جغدهاي شوم بر آمده از کهنه 
حجره هاي قرون، بر بام خانه و کاشانه مان 

ران، بال گشودند تا  مردم تازه رسته از چنگ اي
سلطنت را بار ديگر به سوگواري عزيزانشان 

  .بنشانند
از آن روز تا کنون اين تازه قدرت 

هنوز از . يافتگان دمي از تعرض بازنمانده اند
راه نرسيده به حريم زنان تجاوزو سپس به 

بر صندلي قدرت .  حقوق شهروندان تعرض شد
هاي آنان از  ها و تانک وپجا خوش نکرده، ت

زمين و آسمان خواب از چشم مردم سنندج 
رفراندم جمهوري اسالمي به سبک و . ربود

سياق خودشان بر گزار شد و در فضاي تب و 
در ۹۸تاب انقالب، خسته ازآن بيداد و استبداد ، 

صد مردم شرکت کننده درانتخابات به جمهوري 
  .اسالمي راي دادند

اين حکومت تا تيغ از آن پس تا کنون 
اش بريده است از فشار و سرکوب 

ابتدا تصفيه از درون . نياسوده است دمي
نهضت آزادي از قدرت رانده . حکومت آغاز شد

يورش به . وسرکوب در جامعه تشديد شد
مجاهدين خلق نقطه آغاز سرکوب سازمان يافته 

هاي چپ يکي در پي  سپس جريان. حکومت بود
اوج کشتاردر سال . تندديگري از زير تيغ گذش

در آن سال چندين .  صورت گرفت۱۳۶۷
هزارزنداني سياسي مجاهد و چپ به خشن 
. ترين و وحشيانه ترين شکل قتل عام شدند

 -  هر چند کم دامنه تر-ازآن پس نيز سرکوب 
  .ادامه يافته است

اين که امروز آمار کشته ها و تلفات 
 در قياس با دهه پيش کمتر شده است، به رشد
وآگاهي و مقاومت مردم از سويي و ناتواني 
حکومت در پيشبرد سرکوب از سوي 

جمهوري اسالمي طي . ديگرمربوط مي شود

سال حاکميت سياه خود ضربات جبران ۲۶
ناپذيري به مردم و جريانات سياسي وارد کرده 

اما همزمان و با گذشت زمان، خود نيز . است
يت نه تنها اکثر. کوچک و کوچک تر شده است

مردم ايران روي از او برتافته اند، بلکه بخش 
زيادي از حکومتيان نيز از گردونه نيروهاي 

خذف و از قدرت سياسي بيرون رانده " خودي"
نيروي حکومت در باال ضعيف تر .  شده اند

امروز .وفاصله آن از مردم عميق تر شده است 
به نظر مي رسد اين گفته که  بزرگ ترين امتياز 

ناتواني اپوزيسيون ترقي خواه است، رژيم در 
با درد و افسوس شاهد . چندان بي پايه نباشد

آنيم که اين را خود اپوزيسيون ترقي خواه هنوز 
  .به خوبي در نيافته و به راهيابي نپرداخته است

تا کنون از آموزه هاي انقالب بهمن 
هرکس و هر . سخن بسيار گفته شده است

ع و احوال جريان بسته به شرايط و اوضا
اي گرفته  اي را برجسته کرده و نتيجه مساله
ها آموختني کم  در بسياري از اين بررسي. است
کوشم تا به چند  من در اين ياداشت مي. نيست

نکته برجسته شده در ذهنم که بي ارتباط با  
  :شرايط کنوني نيست ، اشاره کنم

  
ا هم«   »همه با من«ا » همه 

  
هاي انقالب را  شايد بتوان يکي از قوت

حضور . حضور وسيع مردم در آن دانست
گسترده و مليوني مردم در انقالب مهمترين 

خميني . عامل سرنگوني سلطنت پهلوي بود
بعنوان باالترين و قدرتمندترين اتوريته انقالب 

جريانات سياسي " همه با هم"زير عنوان شعار 
آنچه . ومردم ايران را به ميدان مبارزه فراخواند

فهميد و به آن عمل   خميني از اين شعار ميکه
مضمون اصلي . نبود" همه با هم"مي کرد شعار 

خميني همه . بود" همه با من"و واقعي شعار او 
او . را زير چتر سياست خود فرامي خواند

فرمان صادر مي کرد و از بقيه اطاعت مي 
که امروز نه تنها " همه با هم"نفي شعار . خواست

لت نيز شده است و بعضا آنرا باب، بلکه فضي
مي پندارند، ريشه در " درس بزرگ انقالب بهمن"

نگاه انزواجويانه و سکتاريستي از حرکات 
به " همه با هم"جوهر اصلي پيام. اجتماعي دارد

شرط . معناي اتحاد است که امروزکيميا ست

اول آن در درجه نخست داشتن هدف و سياست 
د تفاهم آن در درجه دوم  نيازمن. روشن است

از گرد آمدن تک تک " همه"مجموعه اي است که 
و باالخره اهميت دارد . آن جمع شکل مي گيرد

"  همه "جريانات وگرايشات که از جمع آنها 
ساخته مي شود، هر کدام داراي هويت سياسي 

اين سه شرط، . روشن و برنامه مشخص باشند
همه با «سه پايه و سه ستوني است که شعار 

زماني که . تواند بر آن استوار شودمي » هم
حول " همه"گردهم آيند، اين " همه"قرار است 

کاري معين و تحقق سياست و برنامه اي 
بدون هدف و . مشخص مي توانند اجتماع کنند

سياستي روشن، هر تجمعي بي حاصل و سر 
از سوي ديگر اگر قرار است . ماند درگم مي

دن تفاهم و بو" با هم"باشند الزمه " همه با هم"
افزون بر اينها، مشارکت جريانات . انعطاف است

در يک حرکت عمومي نافي هويت سياسي تک 
اهميت روشن بودن هويت . تک آنها نيست

سياسي اين است که به مردم امکان مي دهد با 
  .آگاهي دست به انتخاب بزنند

هاي مطلق، آفت  هاي کل و حقيقت عقل
يست که بي جهت ن. بودن است" با هم"جان 

همه "درک و برداشت" همه با هم"خميني از شعار
دليلي ندارد که حقيقت آسماني . را داشت" با من

وجه . خميني توسط نيروهاي زميني تعديل شود
ديگر اين حقيقت آسماني، درک مطلق گرايي بر 
روي زمين است که به دليل اين که حقيقت 

را بعنوان " همه با هم"زميني را در دست دارد 
اين درک نيز در . س بزرگ انقالب نفي مي کنددر

. است" همه با من"عمل مدافع سرسخت شعار 
ها " من"تنها تفاوت اين دو انديشه به هويت اين 

ست بر روي  يکي نماينده خداوند ا. باز مي گردد
ز آسمان حقيقت به او نازل شده است،  زمين و ا

ديگري حقيقت را درروي زمين به نمايندگي از 
مردم و در پرتو جزم انديشي ايدئولوژيک طرف 

يکي . ابدي کشف کرده است" اصول"و با تکيه بر
با الهام از اين شعار نيروي مليوني مردم را 
متفرق کرد و ديگري با ايستادن براين فکر نه 
تنها امکان گسترش خود را سد مي کند، بلکه 
نيروهاي محدود خود را نيز پراکنده و به 

پايبندي . ديگران تبديل مي نمايداي جدا از  فرقه
جريانات سياسي را به » همه با من«به شعار 



 ۱۲۵  1383 بهمناتحاد كار  
 

    صفحه  
 

14

سکت هاي جدا از هم و به سمت تالشي 
  .کشاند مي

در حرکات اجتماعي و مبارزه سياسي 
بسيج وسيع ترين نيرو براي تحقق هدف، شرط 

آن نيرويي که با . موفقيت آن حرکت است
ي هاي مناسب چنين شرايط ها و روش سياست

را بتواند فراهم کند بيشتر مي تواند مورد اقبال 
و اين چيزي است که بسياري . مردم قرار گيرد

. از جريانات سياسي کشورمان ناديده مي گيرند
اين جريانات شيپور را از دهانه گشادش مي 

جنبش سياسي ايران از تفرقه و . نوازند
از . پراکندگي در رنج است نه از کار مشترک

 هم بودن آسيب ديده است نه از با جدايي و بر
  .هم بودن

تاريخ دو دهه اخير سرشار است از 
با تاکيد (ما يک نمونه . تجزيه ها و گسيختگي ها

" همه با هم"يک نمونه از کار مشترک ) مي گويم
را خواسته "  همه با من  " .را تجربه نکرده ايم

درک . ايم، اما همه با خميني را تجربه کرده ايم
وهاي چپ و ترقي خواه بي شباهت به ما نير

تفاوت . درک خميني از اين شعار نيست
را عملي " همه با من"اينجاست که او توانست 

کند، اما ما با اين شعار واين درک  پراکنده تر 
جرياني که اين شعار را به معناي . شده ايم

نمي پذيرد، از کار ) و نه واژگونه(درست آن 
. مات آن هراس داردجمعي و تن سپردن به الزا

کساني که خود را عين حقيقت مي دانند 
. ضرورتي به کار مشترک با ديگران نمي بينند

دليلي ندارد حقيقت مطلق خود را با کار مشترک 
اين طرز تفکر تنها اقداماتي را . خدشه دار کنند

 وارث –قابل قبول و درست مي داند که خود 
 آن  در مرکز آن باشد و سياست–حقيقت ناب 
در بهترين حالت ديگران را به . را تعيين کند

البته هستند . اتحاد حول خود فرا مي خواند
کساني که به اين نيز رضايت نمي دهند و همين 

حتي پس از تعيين . مي دانند" همه با هم"را 
سياست خود، بازهم از ميان داوطلبان دست به 

ها درهم  گزينش مي زنند تا به اصطالح صف
ه سبب اين گونه انديشيدن است که در ب. نريزد

مقابل جمهوري اسالمي بي پايگاه، نيروي 
بزرگترين . گيري نتوانسته برآمد کند چشم

گردهمايي و تجمع نيروهاي اپوزيسيون درصد 
بسيار ناچيزي از مردم ناراضي از جمهوري 

به دليل همين طرز . اسالمي را نمايندگي مي کند
رک، هنوز در کار مشت" همه با من"فکر 

هاي سياسي به يکديگر و  نزديکترين نحله
منعطف ترين و باز ترين آنها، نتوانسته اند 
قانونمندي کار مشترک را به شکل شايسته اي 

نتيجه چنين نگرشي، پراکندگي .  رعايت کنند

خواه  نيروي بسيار وسيع اپوزيسيون ترقي
جرياني که اين ضعف بزرگ را نمي ببيند . است

ر حد خود چاره انديشي نمي کند، و براي آن د
مي دمد و " همه با هم"اما درشيپور نفي سياست 

آن را به عنوان درس بزرگ انقالب در برنامه 
تدريس سياسي خود مي گنجاند، اگر ازبيماري 
سکتاريسم در رنج نباشد، حداقل از سياست 

  .چندان بهره اي نبرده است
يکي از آموزه هاي انقالب بهمن براي 

  .است" همه با من" سياست من رد
برخي سياست ها در شرايطي مي 
توانند قابل قبول و در شرايطي ديگر مردود 

هم ديروز، هم " همه با من"سياست . باشند
بنياد چنين تفکري . امروز و هم فردا مردود است

نفي تمام عيار فکر وانديشه ديگران و قرار دادن 
 خود در مرکزعالم بعنوان تنها وارث حقيقت

  .است
آري، حضوروسيع و مليوني مردم در 

مشارکت گسترده و . انقالب نقطه قوت آن بود
بي سابقه مردم بيش از هر چيز حاصل حکومت 

مردم . محمد رضا شاه و سلطنت پهلوي بود
. شاه و دم و دستگاه سلطنت را نمي خواستند

هاي  اقشار گوناگون مردم با ايده ها و خواست
ي مختلف تحت فشار متفاوت و منافع اقتصاد

" مرگ بر شاه"در چنين اوضاعي شعار . بودند
به دليل عام، روشن و ملموس بودن آن، 
بسرعت زبان مشترک مردم ناراضي و سرکوب 
شده جامعه شد و جنبش وسيعي حول آن شکل 

در جريان اين حرکت خميني به اعتبار . گرفت
وند ايستادگي اش در برابر شاه و بر زمينه پي

مذهبي مشترک با مردم، توانست به سرعت نظر 
با . مردم را جذب و اعتماد آنان را جلب نمايد

قدرت گيري خميني شعار استقالل ، آزادي و 
جمهوري اسالمي که مدتي پس از شعار مرگ 
بر شاه طرح شد، به اعتبار اتوريته خميني 
. پذيرفته شد و ابهام آن در سايه قرار گرفت

 در شعار نفي که جنبشي روشني و صراحت
به همان . حول آن سر بر آورد، قوت انقالب بود

گونه که ابهام در شعارهاي اثباتي بالي جان و 
آنچه که بعدا بر اساس . ضعف اساسي آن بود

استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي پي ريخته 
شد با آنچه که مردم از آن مي فهميدند کامال 

روحانيت با خميني و دستگاه . تفاوت داشت
ديکتاتوري درافتاده بودند، اما بيش از آن با 

با هر چه مدرن و . آزادي در ستيز بودند
با سرمايه داري . امروزي بود مخالفت داشتند

بخاطر برخي جنبه هاي مدرن آن در افتاده 
مخالفت خميني با شاه در ابتدا . بودند

هاي مدني براي زنان بود که  بخاطربرخي رفرم

محمد رضا شاه پهلوي چنان .  او شدسبب تبعيد
خفقاني ايجاد کرده بود که هر ستيزي با او 

در قدرت گيري خميني و . ارزش توليد مي کرد
دستگاه روحانيت بيش از هر چيز رژيم پهلوي 

رژيم جمهوري اسالمي زاده رژيم . نقش داشت
سلطنت بود و پاسخي به زورگويي ها و 

جهان زماني در هيچ نقطه اي از . قلدرمنشي آن
که حق راي آزاد وجود داشته است انقالبي رخ 

  .نداده است
نيروهاي چپ و دموکرات جامعه نيز 
که از سويي در مرکز تهاجم و سرکوب رژيم 
شاه قرار داشتند و بسيار بيشتر از ساير نيروها 
آسيب ديده بودند، نتوانسته بودند تجاربشان را 

 تاثير از سوي ديگر عموما تحت. جمعبندي کنند
ايدئولوژي و ديدگاههايي قرار داشتند که 

هاي ارتجاعي و سنتي با شاه و  مخالفت جريان
ضديت آنها با امپرياليسم را در راستا و در 

از . خدمت ترقي و سوسياليسم مي پنداشتند
اينرو خوش باورانه نقش و وظيفه خويش را نا 
گفته به اين جريان ضد آزادي سپردند و 

رنامه سياسي مستقل و روشني نتوانستند با ب
  .برآمد کنند
  
  :نتيجه اين که

همانگونه که ديکتاتوري شاه اقدامات 
رژيم جمهوري اسالمي را توجيه نمي کند، 
آزادي ستيزي جمهوري اسالمي هم حقانيتي 
براي هيج نيرويي به ويژه جريان سلطنت ايجاد 

نيروي سلطنت را از اين نظر مورد . نمي کند
دهم که امتحان خود را در قدرت  تاکيد قرار مي

داده است، اما همچنان ارث و ميراث سلطنت 
افزون بر اين هنوز در . پهلوي را رها نمي کند

برنامه هاي پيشنهادي خود جوهر دموکراسي 
يعني حق انتخاب و عزل را نمي پذيرد و براي 

  . ارث ارزش معنوي قائل است
ديگر اينکه انقالب بهمن نشان داد در 

ت بزرگ، اعمال قدرت و نيرو نقش تعيين تحوال
شاه را جنبش مردم به زير کشيد . کننده اي دارد

و ارتش و گارد شاهنشاهي را بسيج و حرکت 
جمهوري . مليوني مردم در خيابانها فلج کرد
با فشار و . اسالمي نيزاز اين قاعده جدا نيست

مبارزه يکپارچه و مليوني مردم اين رژيم از 
 مي شود، اما مردم حول قدرت کنار زده

شعارهاي عام و ملموس مي توانند در ابعاد 
من فکر . اي به ميدان کشيده شوند وسيع و توده

ميکنم امروز آن خواست و شعاري که بيش از 
ساير خواستها امکان به ميدان کشاندن مردم را 
دارد، شعار رفرانم براي قانون اساسي 
جمهوري اسالمي و تشکيل مجلس موسسان 
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 همه با هم  ، زمينه ساز  همه با من
 رئوف کعبي

اين شعار از آنجا که در شکل نرم و . ستا
حقوقي و در مضمون راديکال است ، امکان 

  .فرا گير شدن را دارد
و باالخره انقالب بهمن به ما مي 
آموزد که شکل گيري يک جنبش وسيع و 
مليوني عليه حکومت گر چه بسيار الزم و 

خودي خود و به تنها يي به ضروري است، اما ب
شکل گيري . استقرار دموکراسي نمي انجامد

جنبش هاي مردمي توجه به برنامه هاي سياسي 
. برد و حساسيت نسبت به برنامه ها را باالمي

نيروهاي چپ و دموکرات کشورمان اگر 
خواهند مهر دموکراسي را بر پيشاني تحول  مي

زرگ پا آينده بنشانند، موظف اند در يک اتحاد ب
استقرار دموکراسي تنها با .  به ميدان گذارند

مشارکت نيروهاي دموکرات و در جريان 
غيبت در اين ميدان . مبارزه دست يافتني است

. راه را براي آلترناتيوهاي ديگر باز مي کند
برنامه جريانات سياسي در اين پروسه است که 

خميني و . پذيرفته يا توسط مردم کنار مي رود
ت طرفدار او در جريان انقالب و در روحاني

غياب برنامه هاي نيروهاي مترقي توانستند به 
از . چون و چراي رژيم تبديل شوند آلترناتيو بي

اينرو ارائه يک برنامه روشن و حضور متحدانه 
در مبارزه راه را بر توده اي شدن اين برنامه ها 

 .واستقرار دموکراسي مي گشايد
يت سازمان منتشر اين مطلب قبال در سا( 

  )شده است
 

اطالعيه اتحاد فدائيان خلق در باره 
 سازمان جعل امضاي نام

 
اخيرا بيانيه اي در حمايت از اعتصاب غذاي 

 استمداد از سازمان "زندانيان سياسي با عنوان 
هاي بين المللي حقوق بشر و نيروهاي 

 كه نام تعدادي از افراد و "دموكرات جهان 
را در ذيل خود دارد ، در تشكل هاي سياسي 

نام . سايت هاي اينترنتي منعكس شده است 
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران نيزدرزير اين 

اين اقدام . بيانيه بدون اطالع ما آمده است 
يعني استفاده از نام بدون جلب موافقت ما 
اقدامي است غير اخالقي و از نظر ما مردود و 

 .محكوم است
كيد كنيم كه در رابطه با الزم مي دانيم تا

ركزي ياسي كميته ماعتصاب غذاي زندانيان س
يه اي پشتيباني خود را اعالم عسازمان طي اطال

  .نموده است 
  

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
  ۱۳۸۳بهمن20

 و پيامد هاي آن ۵۷در نگاهي کوتاه به انقالب 
  هاي هآموز( ، آقاي محمد اعظمي در مطلب 

 ) " همه با من "يا "  همه با هم " !بهمن انقالب
به اين نتيجه » عصر نو« بر روي سايت 

امروز به نظر مي رسد اين گفته « : ميرسد که 
که  بزرگ ترين امتياز رژيم در ناتواني 
اپوزيسيون ترقي خواه است، چندان بي پايه 

با درد و افسوس شاهد آنيم که اين را . نباشد
ترقي خواه هنوز به خوبي خود اپوزيسيون 

آنگاه  » .در نيافته و به راهيابي نپرداخته است
البته با سه » همه با هم « در ادامه به دفاع از 

 - ۲ داشتن هدف و سياست روشن - ۱( شرط 
 هويت سياسي روشن و -۳و » همه « تفاهم 

پرداخته تا در نهايت شعار ) برنامه مشخص 
آن ، را رفراندم بخاطر امکان فراگير شدن 

  .توصيه کند
از بحث پيرامون ميزان صحت و سقم احکام 
مستتر در نوشته ايشان و نيزاز ارزيابي از 
وضعيت موجود که قابل قبول مينمايد  اگر 

گيري از  بگذريم آنچه که جاي مکث دارد نتيجه
طرح اين مسائل است اما قبل از آن حداقل سه 
سئوال مطرح است نخست اينکه آيا همه 

اي اپوزيسيون ترقي خواه يکسان عمل نيروه
اند و حاصل کار آنان يکي است؟ و ديگر  کرده

آيا  وضعيت موجود با دوره پيش از انقالب 
هاي بهتر و بدتر آن  چه تفاوتي دارد و جنبه

« کدامها هستند؟ و يا همين که دران نوشته ، 
مشروط به آن سه نکته ميگردد » همه با هم 

« اي اعظمي نيز با هر نشان نميدهد که خود آق
موافق نيستند؟ پس آيا ايشان » همه با همي 

نگران نيستند که از جانب ديگراني که با اين 
شروط موافق نبوده  مورد اتهاماتي چون 

قرار گيرند؟ حسن ... انزواجو ، سکتاريست و 
نيت ايشان براي اتحاد که بدرستي کيميا 
ارزيابي شده جاي هيچ گونه شکي نيست اما 

گر منظور ما از اتحاد ، نه همکاريهاي ا
اي و ناپايدار بلکه نيل به آلترناتيوي  لحظه

دمکراتيک با مختصاتي که از آن مي شناسيم 
باشد صرف يک شعار يا يک اقدام سياسي 
آنرا برآورده نمي کند چاره ما نه يک اتحاد 
بلکه اتحادهاست به اين معني که نيروهاي 

 پيرامون همگن در يک طيف سياسي معين
برنامه و پالتفرم مورد قبول خود قاطعانه گام 

در ره اتحادي پايدار نهاده و بدان عمل کنند 
آنگاه طيفهاي گوناگون خواهند توانست ضمن 
ديالوگ و گفتگو و تفاهم بر سر موارد 
مشخص و اقدامات معين همکاريهايي را 

يک شعار يا يک اقدام شايد . سازمان بخشند
 مدت فراگير و موفق باشد در لحظه و کوتاه

اما تعميم آن به آلترناتيو که نگاه به قدرت 
دارد و در نتيجه مستلزم توافق پالتفرمي و 

اي مي باشد ، با خطر جدي اينکه از  برنامه
يکي «خواهند بود ، » با هم «که » همه«ميان آن 

را بيابد » همه با من « سوار بر موج ،امکان » 
شعار «، جامه  مواجه است که در ادامه 

را ميپوشاند و چند » وحدت کلمه«تن » فراگير
صدايي که الزمه امروز جامعه است در تنگ 

همچنان گرفتار خواهد » تک صدايي « بينش
  .آمد

پراکندگي درد ماست اين واقعيتي است 
ها مانع » همه با من « هرگاه . انکارناپذير

حرکتهاي وسيع و فراگير هستند ، هر گاه عقل 
ل و حقيقت هاي مطلق ، آنگونه که در هاي ک

بودن » با هم « است آفت جان  نوشته آمده
هاي غير واقعي ، » همه با هم « است ، 

شتابزده و جدا از جنبشهاي اجتماعي موجود 
در جامعه و صرف يک شعار، اگر بتوانند 
براي مدتي صحنه را گرم کنند در عمل و 

دت ايم ، در دراز م همانگونه که شاهد بوده
فرا نرويند در بهترين » همه با من « اگر به 

اعتمادي دامن  حالت به اين پراکندگي و بي  
خواهند زد و آفت جان خود خواهند شد  و 

  . هاي ارزنده انقالب اين است يکي از آموزه
نتيجه داد اما در نبود و يا » شاه بايد برود « 

« کم بها دادن به جنبه بالفصل بعدي آن يعني 
ها را  که ضرورت ترسيم مرز» ايد چي بي

بميان ميکشيد امروزه عواقب اين نتيجه بر 
بايد با افکار . است  کسي پوشيده نمانده

انحصارطلبانه به شدت مبارزه کرد اما از 
قدرت . ها نيز پرهيز کرد مخدوش نمودن مرز

اپوزسيون ايران بايد در چند صدايي وي 
يسم باشد چرا که ايران آينده بدون پلورال

نميتواند و نمي بايست قابل تصور باشد شايد 
  .هاي انقالب باشد اين ، يکي ديگر از آموزه
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 عراق در فضاي سنگين و نا امن نخستين انتخابات
تحت اشغال و ترس از عمليات تروريستي كور، براي 

ذاري طبق پيش بيني تعيين نمايندگان مجلس قانونگ
طبق اطالعيه .   ژانويه انجام شد30 قبلي در روز

 از واجدين حق %59شوراي عالي نظارت بر انتخابات 
 نفر را 275 كردند و راي در اين انتخابات شركت
ار در مرحلة انتقالي ذبراي تشكيل مجلس قانونگ

  .برگزيدند
نتايج شمارش آرا  با پيش بيني هاي قبل از انتخابات 

»  ائتالف عراق متحد« . تفاوت محسوسي نداشت
 مذهبي شيعة  بر - سِاسي تشكيالت25متشكل از 

خوردار از حمايت حكام ايران و آيت اهللا سيستاني 
يل نداشتن شناسنامه عراقي نتوانست كه خود به دل

 140رسما در انتخابات شركت كند، با  دستيابي به 
 مليون و 4( كرسي باال ترين موقعيت را كسب كرد 

موقعيت بعدي از )    آراء %48 .2 هزار راي يعني 750
اين ائتالف شامل . بود» ليست پيوند كردستاني« آن 

 دموكرات زبحاتحاديه ميهني به رهبري طالباني و 
به رهبري بارزاني بود و نيروهاي كوچكتري نظير 

شاخة كردستان حزب » حزب كمونيست كردستان«
 حزب سوسيال دموكرات كردستان كمونيست عراق،

هبري محمود عثمان و نيز تني چند از چهره هاي به ر
تركمن ، ايزيدي، كلداني وآشوري و عرب ساكن 

  از %80ز بيش ا.  كردستان را در بر مي گرفت 
 مليون و 2واجدين حق راي در كردستان عراق يعني 

 نفر پاي صندوقها رفتند و به اين 551 هزار و 175
 نفر از اين ليست با كسب آراي 75. ليست راي دادند 

ليست ) .  كل آراء.% 25,7(الزم انتخاب شدند 
به رهبري اياد عالوي با » ليست عراق«ديگري بنام 

 كرسي 40)  راي1,175,551 ( كل آراء %13,8كسب 
 كرسي به ليست رئيس 5. را از آن خود ساخت 

 كرسي باقيمانده به كساني تعلق 15جمهور موقت و 
 ليست مختلف قرار 19گرفت كه اسامي آنها در 

 كرسي 3ازجمله طرفداران مقتدي صدر به . داشت
  .دست يافتند

در كردستان  مردم با انگيزه مشاركت فدرالي در 
 و به افراد راق آينده پاي صندوقها رفتند ساختار ع

وابسته به طيفهاي مختلف فكري به با تاكيد بر نقطه 
اشتراك آنها در زمينة حقوق ملي خلق كرد راي 

همزمان با انتخابات سراسري، مردم كردستان . دادند
به كانديداهاي خود براي دورة جديد پارلمان محلي 

 به طور غير در كردستان. كردستان نيز راي دادند
رسمي كنار اغلب مراكز اخذ راي ،صندوق ديگري 
توسط طرفداران استقالل كردستان گذاشته شده بود و 
از مردم براي گفتن آري يا نه به اين ايده دعوت مي 

بسياري از مردم با اشتياق به اين صندوق ها نيز .شد 
هرچند گزارشاتي مبني بر اعمال . راي مي انداختند

انتخاباتي از سوي وابستگان به احزاب نفوذ و تخلف 
بزرگ كرد به شورايعالي انتخابات رسيد و مورد 

بررسي قرار گرفت اما حقيقت غير قابل انكار آن 
است كه مشاركت در اولين انتخابات سراسري عراق 

 عربي -براي مردم رها شده از سلطة شووينيستي بعثي
. دركردستان به يك جشن بزرگ تاريخي مي مانست 

اين مشاركت گسترده و فعال بي گمان طي مرحله 
آتي  نيروي پشتيبان قدرتمند و اثر گذاري خواهد بود 
كه در عين كنترل نمايندگان انتخاب شده ، آنها را در 
به كرسي نشاندن اهداف اعالم شده در برنامه 
 انتخاباتي ائتالف در محلس ، بويژه در زمينه ساختار

ي عراق آينده ياري جمهوري فدرال و والئيك برا
در عين حال  فعال شدن مردم در عرصة . خواهد كرد 

درك آنان از حقوق مدني وفردي را افزايش سياسي 
داده و كردستان عراق به رغم موانعي كه ارتجاع 

. سنتي وعشيره اي بر سر راه پيشرفت  قرار داده است 
  . آهنگ تحول را ساز كرده است

  

  انتخابات عراق
  لدي ناقصتو

  الزم، اما
  حماد شيبانی

  
در ساير مناطق در بازي نيم بند دمكراسي، بر بستر 
غياب و يا انفعال نيروهاي الئيك ، سكوالر و 
ترقيخواه عرصه اساسا در اختيار نيروهاي مذهبي و 

در اين ميان بخش مهمي از سني ها . وعشيره اي بود
 كه با زير نفوذ سران قبايل و شخصيتهاي با نفوذ آنها

سقوط صدام امتيازات ويژه خود را از دست دادند، از 
مشاركت در انتخابات باز داشته شدند  فضاي آكنده 
از هراس ناشي از تهديدهاي تروريستي و شرايط 
بوجود آمده در اثر حمالت  وحشيانه آمريكائيها به 
مناطق مسكوني مانند موصل به اين عدم مشاركت 

 جائي كه فلوجه و رمادي  األنباردر استان( ياري كرد 
 در  و حائزين حق راي %2را شامل ميشود تنها 

 شركت كرده %17  فقطموصل درو% 29الدين  حصال
در اين انتخابات هيچ كانديداي مستقلي  ). .اند

نتوانست وارد مجلس شود و كانديداي مدافع 
  .  راي آورد1603بازگشت نظام سلطنتي تنها 

بوسيله نخستين طبق مصوبه اي كه زير نظر بريمر و 
شوراي حكومتي دست نشانده آمريكا تهيه شده است 

بايست حكومتي را جهت اداره امور  ، اين  مجلس مي
عراق طي يك مرحلة انتقالي يعني دوران گذار از 
موقعيت تحت اشغال به وضعيت استقالل برگمارد و 
يك نفر را  به عنوان رئيس جمهور براي دوران 

ه ديگر اين مجلس تصويب  وظيف. مذكور تعيين كند 
قانون اساسي و سازمان دهي انتخابات مجلس ملي يا 

احزاب . ، خواهد بود » عراق مستقل« اولين پارلمان 
مذهبي شيعه با ادعاي نمايندگي از طرف يك 

 درصدي  كارزار خود را براي تزريق 60اكثريت 
هرچه بيشتر سموم ارتجاع مذهبي در رگ و ريشة 

كردها به . د بردنيم آينده پيش خواهساختار بنيادي رژ
حكم دفاع از فدراليزم ناچارند از طرحهاي منجربه 
سلطة مذهبي مورد آرزوي نمايندگان شيعه فاصله 

تناقضات ناشي از گنجاندن ميثاق حقوق بشر . بگيرند 
بعنوان مبناي قانون اساسي و مصوبه بريمر مبني بر قرار 

. انونگذاري گرفتن اسالم بعنوان يكي از اركان ق
ائتالفها و دوري و نزديكيهاي مرحله اي گوناگوني را 
از هم اكنون ميان انتخاب شدگان از ليستهاي مختلف 

نمايندگان شيعه بعد از ديدار با . دامن زده است
سيستاني ، رسما جعفري را به عنوان كانديداي خود 

كردها . براي پست نخست وزيري معرفي كردند
مسعود بارزاني بر امور دولت توافق كرده اند كه 

و جالل   محلي كرد در اين مرحله رياست كند
طالباني آشنا با رمز و راز سياست قرار است از طريق 

گرفتن منصب مهمي در حكومت سراسري از تثبيت  
آنچه كه مستلزمات ضروري براي تحقق آمال و 

  .دفاع نمايد.آرزوهاي ملت كرد ناميده ميشود 
با به رسميت شناختن حق . كرد سخنگويان ائتالف 

ائتالف شيعه در رابطه با جايگاه نخست وزيري و 
صراحتا از حق خود به عنوان دومين . تشكيل دولت

برنده انتخابات در احراز پست رياست جمهوري ياد 
تحقق اين هردو در گرو كسب دو سوم آرا . ميكنند 

اياد . ئتالفات جديد است يعني امجلس منتخب،
 تهديد كرده است ، اضي از نتايج انتخاباترعالوي نا

كه اگر اوضاع در مجلس به وفق مرادش نباشد بكلي 
غازي ياور كه ليستش فقط . از كشور خارج شود

  آرا شد تنها شانسي كه دارد وارد %2موفق به كسب 
ها ، با  چند در معامالتي است زير سايه بزرگترشدن 

.  است و كردهاصندلي كه صندوق انتخابات نصيب 
بايد توجه داشت كه در تمام طول اين دورة انتقالي 
ارگانهاي تصميم گيري در ساختار حكومت عراق 
نبايد تصميمي مغاير با ارادة عالية نمايندگان نيروهاي 

خط قرمز واقعي همانا منافع . اشغال گر اتخاذ نمايند
اشغالگري كه . باجگير قدرتمندي به نام اشغالگر است

يعات شروع مذاكرات مخفيانه اش با اين روزها شا
نمايندگان نيروي موسوم به مقاومت به روزنامه ها ي 

  .عراق راه يافته است
نترنتي از يدر كالمي كوتاه بقول يك نظر دهندة ا

انتخابات عراق اگر   ) BBCدر نظر خواهي( اردن 
چه مختصات يك زايمان طبيعي را نداشت با اين همه 

ام يك سزارين و به در تولدي ناقص بود با انج
 درصد از مردم عراق، در مجموع 59خواست الاقل 

آنطور كه  طرفداران . چيزي است بسيار بيش از هيچ
عقب انداختن موعد برگزاري انتخابات به دليل 

  . حضور اشغالگر ، شعار ميدادند
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  گزارش پنجمين
 ي فوروم اجتماع

  جهان
  

  
  
  

  گزارش از ناهيد جعفرپور
  
 افتتاحيه سمينار، بيش  ژانويه، شب25 سه شنبه شب 

  از مركز شهر پورتوالگر  شركت كننده150000از 
.  به حركت درآمدندLago Guaibaبسوي بندر 
  اتحاديه كارگري جوانان آلمان،DGB پرچمهاي

CGT،اتحاديه كارگري فرانسه Sin 
COBAS اتحاديه كارگري ايتاليا و اتحاديه

پرچم  .كارگري ژاپن در هوا تكان ميخورند
 KCTU اتحاديه دمكراتيك كارگري كره جنوبي

م تظاهرات عظي. در بلوك جدائي قد اعلم نموده بود
با جهاني براي افتتاح پنجمين فوروم اجتماعي جهان 

حركت پرچم ها از چهار گوشه جهان و بويژه با 
از كشور هاي  .ن آغاز شدمردم آمريكاي التيحضور 

همسايه چون آرژانتين و اروگوئه هيئت هاي 
جنبش . نمايندگي بزرگي شركت نموده بودند

يد با ترانسپارنت هاي آبي سف Piqueterosبيكاران 
  . آبي ديده ميشدند

. همچنين پرچم ملي آرژانتين در هوا تكان مي خورد
 Cheپرچم هائي كه بر روي آنان پورتره 

Guevara   و Evita  و Juan Peronسمبل   
همزمان .  ديده ميشد  آرژانتين جنبش هاي اجتماعي

در كنار اين پرچم ها از يك اتومبيل حامل بلندگو 
 گوينده از سازمان مائو .صداي بلندي به گوش ميرسد

 همبستگي آمريكاي التين را PC do Brasilئيستي 
 در مقابل هژموني آمريكا اعالم  بعنوان آلترناتيو

ريتم رقصنده تظاهرات نشان مي داد كه . ميداشت
  . "اينجا برزيل است"
  

پنجمين فوروم اجتماعي جهان در حالي كار خور را 
روم اقتصاد فو«پنجمين نشست  كه سى و نمودآغاز 

 دهها كشور جهان و حدود يبا شركت روسا» يجهان 
از   ي و سياسيم و صاحبنظر اقتصاد مقا500دو هزار و 

ف جهان در منطقه كوهستانى و كشورهاي مختل
اين .  بر گزار گرديد»داووس« شهر يورزش

پذيرش مسووليت براى «گردهمايي تحت عنوان 
در آن و نام گرفت » دشوار تصميم گيريهاى سخت و 

مسائلي همچون مبارزه با ايدز و فقر، بحران 
اقتصادى چين،  خاورميانه، تجارت جهانى، رشد 

تغييرات آب وهوايى، نقش اروپا و آمريكا در 
مورد  تحوالت بين المللى و سالحهاى كشتار جمعى 

براى » فوروم اقتصاد جهانى«. بحث قرار گرفت
برگزار   ميالدى در داووس 1971نخستين بار در سال

 ناگفته نماند كه نمايندگان جمهوري اسالمي هم .شد
در اين كنفرانس شركت نموده و در آنجا طبق 

 قرار  گزارش خبرگزاري هاي جمهوري اسالمي
در سالهاي اخير و با اوجگيري  .دادهاي بسياري بستند

جهاني سازي نشست داووس در يك جنبش بديل 
 و  شدده  تدارك دييپليس  و ي سنگين امنيتيفضا

 حفظ امنيت شركت كنندگان در آن را حدود  امسال
بر عهده  ي و انتظامينظام  ي نيرو500پنج هزار و

  . شتنددا
  

در كنار تظاهرات بر روي تابلو هاي بزرگ  و اما 
  Davos No! Sambaنوشته شده بود 

 Sim!  )كه در واقع ) يآرامبا س ،داووس نه
گروه هاي .ي است هماهنگي از زبان برزيلي و اسپانيائ

طبال با خود شور و حال و ريتم خاصي را به وجود 
 در بلوكي ديگر اتحاديه دهقانان بي زمين. آوردند

 MST و طرفداران محيط زيست و بلوك قوي اي 
از زنان و بخش هاي مختلف اتحاديه كارگران 

 با رقص و موزيك و پايكوبي در CUTبرزيلي 
  .. حركت بودند

ت گروه هاي نماينده شهروندان در ميان اين جمعي
نزديك (بومي برزيل و گروه هائي از كمپ جوانان 

ديده )  كه در خيمه زندگي مي كنندنفربه سي هزار 
 قرمز بر تن داشتند كه بر روي پيراهن برخي  .ميشدند

از يك بلندگو از  .»لوال% 100«آن نوشته شده بود 
 چنين صدائي PSTUبلوك تروتسكيست هاي 

 با لوال جهاني ديگر ممكن   با بوش و": سدبگوش مير
  ."نيست

  مستقيم بر روي آب اجرا ،كنسرت  بعد از تظاهرات
، دريائي از پرچم ها با در كنار صحنه كنسرت. شد

.  در رقص بودندSombrer Luminoso ريتم داغ
بر فراز تمامي اين پرچم ها ستاره اي زرد بر پهنه اي 

 هيئت 19ام در حدود  از ويتن .سرخ گسترده شده بود
نماينده گروه هاي اجتماعي به اين كنفرانس بزرگ 

نماينده اتحاديه هاي كارگري ويتنام در . آمده بودند
همچنين نمايندگان . ميان اين هيئت ها بسر مي برد

تران . دانشجويان ، دهقانان و زنان ويتنامي آمده بودند
 اين ":منشي جامعه سازمانهاي دوستي ويتنامي گفت

انسانها به پورتوالگر آمده اند كه نشان دهند 
سوسياليسم نه تنها امكان پذير است بلكه در ويتنام 

 ."كامال قابل لمس است
پنجمين فوروم اجتماعي   ژانويه26روز چهارشنبه  

 در اين همايش بزرگ .نمود جهان كار خود را آغاز 
) آلترموندياليستها( فعاالن جنبش بديل جهاني سازي

مين اجالس خود سياستهاي سازمان تجارت در پنج
جهاني، شركتهاي چندمليتي، صندوق بين المللي پول 
و بانك جهاني و سياستهاي جنگ افروزانه آمريكا را 

  .دادند مورد نقد و بررسي قرار
 چند تن از روز چهارشنبهدر كنفرانس مطبوعاتي 

فعاالن جنبش بديل جهاني سازي و منجمله ليال خالد 
مركزي سازمان آزاديبخش فلسطين  ته عضو كمي

تعدادي از اين روز در كنسرت . شركت داشتند
گروه جاز از هندوستان   موزيك و منجمله يگروهها

 .نمودبرنامه اجرا 
 با يز، رئيس جمهور ونزوئال با پيراهنهوگو چاو  

هوگو . عكس چه گوارا در اين اجالس شركت كرد
 اياالت متحده چاوز از مخالفان پيمان منطقه اي با

 دقيقه اي خود 90او در سخنراني . آمريكا است
اجالس پورتو الگره جورج بوش را به دليل هدايت 

. جنگ افروزانه اش محكوم كردي سياست خارج
سخنراني چاوز با استقبال شركت كنندگان در 

 . گردهمايي پورتو الگره روبرو شد
 ضاگزويه مارسلونز نيز در سخنراني خود پيرامون قر

هاي خارجي اظهار اميدواري كرد كه فوروم 
ر متحد نده بتواند به طواجتماعي جهان در سالهاي آي

ي بدهيهاي كشورهاي فقير، تجارت  در زمينه
غيرعادالنه، محيط زيست و تساوي حقوق زنان با 

  .مردان چاره جويي كند
چيكو ويتيكر، از بنيانگذاران مجمع جهاني امور 

اني راديو بي بي سي اجتماعي به سرويس جه
ما در جهاني زندگي مي كنيم كه تسليم منافع «:گفت

همه چيز در خدمت پول درآوردن . سرمايه است
است، بدون آن كه به مردم، و به بيكاري و فقر 

  ».اهميتي داده شود
يكي از مهمترين بحثهاي درون گردهمايي پورتو 
الگره در زمينه سازماندهي، موضوع تمركز و يا عدم 

  همچنين.بودتمركز جنبش بديل جهاني سازي 
 از "ديكتاتور مالي را بخاك بنشانيم"سميناري با نام 

سوي گونزاگا بليوسوس و ريكاردو كارنايمس ارائه 
 اونافيسكوراه در اين سمينار آتاك و سازمان. گرديد

 . قروض جامعه ارائه دادندفِفحل هائي براي تخ
وروم در برزيل  از سوي سازمانهاي تدارك كننده ف

 فراخوان ملي براي كنترل "سميناري ارائه شد با نام 
در اين سمينار مطرح شد . "سرمايه در حال حركت
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Not welcome Mr Bush 

 
 آلمان/نسيگزارش تظاهرات ضد سفر بوش به شهر ما

  جعفرپوردي ناهگزارشگر

كه سرمايه مالي اولين دليل عقب ماندگي سياست 
 .اجتماعي برزيل است

اعضاي برزيلي سازمان آتاك در سمينار بيان نمودند 
 براي بهبود سياست اقتصادي برزيل بايد ":كه

در اين راستا جنبش . وابستگي اقتصادي از بين برود
هاي اجتماعي برزيل بايد متحد شوند و به 

همچنين سميناري موفق . "سياستمداران فشار بياورند
كت با نام پست مدرنيسم توجه بسياري از شر

 .كنندگان در فوروم را به خود جلب نمود
  لوئيز ايناسيو لوال داسيلوا، رئيس جمهور برزيل كه

در فوروم اجتماعي جهان نقش مهمي دارد و پنجمين 
گردهمايي اين فوروم نيز با سخنان او آغاز شد معتقد 

. استبه ايجاد يك ستاد متمركز براي فوروم جهاني 
ري براي محصوالت بازا«او از اين كه فوروم به 

در مقابل او  . ابراز نگراني كردتبديل شودعقيدتي 
بسياري از جنبشهاي فعال در فوروم جهاني منبع 

 . نمودندقدرت فوروم را در عدم تمركز آن ارزيابي 
از ديگر مسائل مورد بحث در اجالس پورتوالگره، 
بحث نقش سياست در فورومهاي اجتماعي بود كه 

كت كننده در اين گردهمايي بخشي از جنبشهاي شر
يك سند مشترك در دفاع از جهت گيري سياسي 

  .فورومهاي اجتماعي منتشر كردند
يك گروه از سازمانهاي غير دولتي زنان ايران كه در 

، پيام شيرين عبادي را  بودنداين اجالس شركت كرده
در يكي از كنفرانسهاي مربوط به زنان و حقوق بشر 

 . قرائت كردند
ان گردهماي پورتو الگره هزاران تن از فعاالن در جري

اين جنبش تظاهراتي در دفاع از مردم فلسطين برگزار 
كرده و مخالفت خود را با سياست اشغالگرانه اسرائيل 

تظاهر كنندگان . و ساخت ديوار حائل اعالم كردند
 متر و 2 متر و ارتفاع 5با نمايش يك ديوار به طول 

نه دولت شارون را تخريب آن سياست سركوبگرا
 . كردندمحكوم

 اجتماعي جهان تصميم گرفت كه در  فوروم 
 تظاهراتي جهاني براي 2005 مارس 20 و 19روزهاي 

 ژانويه شوراي 25روز  .پايان اشغال عراق برگزار كند
بين المللي فوروم تصميم گرفت كه ششمين فوروم 

در محل ديگري ) 2006  ژانويه (اجتماعي جهان
 و اين محل در اجالس آپريل اين شورا برگزار شود

گرفت كه هفتمين  همين شورا تصميم . ن مي شوديتعي
 در آفريقا 2007فوروم اجتماعي جهان در ژانويه 

در مورد  برگزار شود و كميته آفريقايي برگزاركننده 
  . محل دقيق آن تصميم خواهد گرفت

 
   !جهاني ديگر ممكن و ضروريست

  
  
  

 حزب، سازمان ، نهاد و 60 از ي ائتالفشي دو ماه پاز
  كشور آلمان تدارك سمياليجنبش صلح و ضد امپر

 سفر جرج هي را بر عليتظاهرات بزرگ و گسترده ا
 نسي به شهر ماكاي جمهور آمرسي بوش رئويدبل

 يسازمان ها و احزاب و نهادها.   نموديسازمانده
شركت . دند نمويباني ائتالف پشتني از ايشماريب

 ني از ايراني اكي دمكراتينهاد هاسازمانها و 
 را  مهمي نقشي خارجي سازمانهاانيتظاهرات در م

 موقت چپ ي  راه كارگر، شورايسازمانها( نمودفايا
 فوروم ران،ي خلق ااني ها، اتحاد فدائستياليسوس

 شهر انيراني اكي دمكراتشي هماران،ي اياجتماع
 سني شهر ماانيراني اي فرهنگن ، انجمسبادنيو/نسيما
 ......). و

 احزاب ي فراخوان تظاهرات كه محصول ائتالف تمام
 شركت كننده در تدارك يو سازمانها و نهادها
 ائتالف و هواداران تي ساقيتظاهرات بود از طر

 ي زبان از جمله فارس5جنبش ضد جنگ ترجمه به 
 در سطح آلمان و اروپا يراني اي هاتيشده و در سا
  . ديپخش گرد

 
 هي فور23 و 22
 بعد از ظهر 5 از ساعت هي فور22 سه شنبه روز
 با شركت يدرابتدا تظاهرات. دي ها شروع گردونيآكس

 ي نفر در شهر فرانكفورت از سو2000 از شيب
همزمان . ديمخالفان سفر بوش به آلمان برگزار گرد

 سازمانها و نهاد ي از سوي تجمع بزرگنسيدر شهر ما
 ي  آلماننگج و ضد سميالي ضد امپريهاو انجمن ها

 ي و گروه هاشماري با شركت سخنرانان بيو خارج
 . دي و ضد جنگ بر گزار گردي مترقيقيموس
 بر ي حكومت نظامنسي روز چهارشنبه در شهر مادر

 9 به شهر از ساعت ي ورودي اتوبان هايقرار بود تمام
 بود تنها طبق قرار دهي مسدود گردسيصبح توسط پل
گان تظاهرات از  حامل شركت كنندياتوبوس ها

 شده نيي تعرياقسا نقاط آلمان اجازه ورود آنهم از مس
 اتوبوس ناني كه سرنشندناگفته نما. به شهر را داشتند
 راه قرار گرفته و در سي پلدي شديها تحت كنترل ها
 را كامال لخت نموده و ناني سرنشسيچند اتوبوس پل

در حدود . مشخصات كامل آنان را ثبت نموده بود
 ي و جاده هاسبادني و ونسي در شهر ماسي پل16000
 و سبك ني سنگي دو شهر با سالح هاني به ايورود

 دو روز ي براوروي ونيلي م10. مستقر شده بودند
. دي گردنهيمحافظت از بوش از خزانه دولت آلمان هز

 صبح در محل تجمع تظاهرات كه در 9ساعت 
 شركت كننده تي بود كم كم جمعسيمحاصره پل

 هزاران پرچم و پالكات و تراكت دنديمع گردج
 دهي بخشني تظاهرات را آذدانيم....  و ديسرخ، سف

در .  محوطه مملو از شركت كننده بود12ساعت . بود
 بود دهي روز برپا گردني اي كه برايسن بزرگ

 گروه ائتالف بعد از ي از سويگرداننده گردهمائ
خانم .  نمودي سخنران اول را معرفيخوش آمد گوئ

 ي جهانلي جنبش بداستمداري و سسندهي نوزي مايمار
 ياسي و حقوق سي ، پروفسور رشته جامعه شناسيساز

 پرداخته يو عضو فعال جنبش صلح آلمان به سخنران
 را در فضا به يبيو با حضور خود شور و حال عج

  .آوردوجود 
هم اكنون جرج "گفت  در بخشي از سخنان خود ي و

ز سرخ آلمان مورد استقبال  دولت سبيبوش از سو
 ي بلندگو صداني و از انجايما هم در ا. ردي گيقرار م

 مي زني مادي و فرمي رسانيخود را به جرج بوش م
 يشما دروغ م.  بوش قدم شما نامبارك باديآقا
شما به ملت خود و ملت اروپا و جهان دروغ . ديگوئ
 كه جنگ عراق دي گفتكايشما به مردم آمر. ديگفت

 در ي اتمحاتي صدام تسلمي رژراي است زيضرور
 تيواقع.  كندي مدي را تهدي داشته و صلح جهانارياخت

 دي خواهي كه مديشما ادعا كرد.  بوديگري دزياما چ
باز . دي را در عراق حكم فرما نمائي و دمكراسيآزاد

 كه ميداني چون همه ما مگريد يهم دروغ فاحش
ن به دروغ شما همچنا. دي ادعا اثبات گردنيعكس ا

. دي چه به اروپا آمده ايبرا. دي دهي خود ادامه ميها
 و صلح ي و آزادي دمكراسدي خواهي باز هم مديشا

 و حال به كمك دولت آلمان دي كنادهيرا در جهان پ
ما سخنان شما را در بروكسل گوش . دي داراجياحت
 شما اعتقاد و ي كه به حرف هامي گوئي و مميداد

 ي انسانهائيتمام. دي گوئيوغ م شما درميباور ندار
 آمدن كلمه روني روشن فكر كنند بتواننديكه هنوز م

 و يبي و صلح از دهن شما را فري ، دمكراسيآزاد
 ني كه شما بزرگتررايز.  دانندي مدي جديفاجعه ا

 آمده نجاي به ااشم. دي باشيجنگ طلب عصر حاضر م
نه  جنگ در افغانستان و عراق را از خزانهي كه هزديا

 ياروپا برداشت نموده و آنان را در برنامه نواستعمار
 اني اروپائستي باي منيمضاف بر ا. دي سازميخود سه

 ي جنگ هاي مدت شما براي طوالنيزيدر برنامه ر
 مثبت داده ي راي و  كره شمالهي ، سورراني در اديجد
 ياري شما باشند به شما ي براي مشكلنكهي ادونوب
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 در دي همانطور كه شما گفتديپا با اروهياتحاد. رسانند
 يپلماسي دي از راه هاراني ايابتدا در باره برنامه اتم

 ي را متقاعد سازد كه دست از غنرانيوارد شود و ا
 ي اسالمي بردارد و اگر جمهورومي اورانيساز
 آنزمان شما دي را دارانتظار ني كه شما هم همرفتينپذ

 ببار يگريد فاجعه يوارد عمل شده و با حمله نظام
  است كه اگر شد بانيشما تمام تالشتان ا. ديآور
 اروپا جنگ را هي اتحادي بنه  اروپا واگرهياتحاد

 شما در يحاتي كه صنعت تسلرايز. ديگسترش ده
 ني اعتاي دارد و طباجي جنگ ها احتني به اكايآمر
شما واقعا اعتقاد .  نخواهد داشتياني ها پانگج
 اروپا را چون مردم كشور  مردمدي تواني كه مديدار

كه  دي و به آنها بقبوالندي دهي مغزيخودتان شستشو
 و يكتاتوري و دستيصلح است، استثمار،آزاد جنگ،

شما واقعا .  استي ، دمكراسي و خارجيكنترل داخل
 كه شما مي دارر ها باوي ما اروپائدي كننيفكر م

 جنگ ها ني و از جانب او به ادي خدا هستندهينما
 كه ستي شما مهم ني برادي اما شاد؟ي ورزي ممبادرت

 بلكه تنها نظر دولتمردان اروپا ندي گويمردم چه م
 .دي كني فكر مهيشما تنها به سرما.  مهم استتانيبرا

 را تا كهكشان تاني قدرت رهبرديخواهيشما م
 و همچنان كه هي تنها به نفع سرمام آنهديگسترش ده

 و يكائي آمري زندگشيوه تي امنيپدرتان گفت برا
 ني از ايجنگ هم بخش. ي جهان"آزاد"تجارت
 زهيبرالي  با برنامه ليبرالي نولي سازي جهانياستراتژ

 ي و از هم مهمتر منفعت طلبي سازينمودن و خصوص
رگرش را و كوكاكوال  همبتوانديمك دونالد م. است
نيروي  شكرش را بفروش برساند چون ارتش و آب

.  كنسرن ها قرار دارندنياپشت ...  و يائي درهوايي و
 «. نندي و جنگ با هم عجي سازيجهان

 ستيرك» ماريا ميز» پس از پايان سخنان خانم 
.  اجرا نمودياتع قطي آلمانيپاولسون خواننده مترق

 كه از يكائي داوه كارسون  سرباز آمريسخنران بعد
 صلح طلب هيرفتن جنگ تمرد نموده بود در باره روح

 بوش در عراق اشاره نمود ي هاتي و جناكايمردم آمر
و . ستي نكاي مردم آمري واقعندهيو گفت بوش نما

سخنران .  از عراق شدكايآمرخواهان خروج ارتش 
 بعنوان نماينده همايش دمكراتيك يسوم بهروز اسد

: :  ادامه دادي به سخنرانني ويسبادن چن-ايرانيان ماينز 
ران به به نمايندگي از طرف اپوزيسيون دمكرات اي« 

هاي اعتراضي عليه  شركت كنندگان در اكسيون
 و اين روزها ماينزسياست  امريكا كه امروز در شهر 

در ديگر شهرهاي اروپا به هنگام سفر رئيس جمهور 
اعتراض عليه .فرستم گيرند، درود مي امريكا انجام مي

سياست ابر قدرت امريكا كه ما امروز شاهد فاجعه آن 
اي بس مهم  ون ايران وظيفههستيم، براي اپوزيسي

چرا كه مدت چندين ماه است جورج بوش . است
و او . كند  با جنگ و تجاوز تهديد ميراايران را آشكا

اين بار نيز مانند جنگ عليه عراق كه ضد همه موازين 
دفاع از «المللي صورت گرفت،  بشري و حقوق بين

 را بهانه قرار» صلح و رهائي مردم ايران از ديكتاتوري
 . داده است

 واقعيتي است كه مردم ايران بيش از يك ربع قرن اين
هاي تاريخ  ترين رژيم در چنگال يكي از ارتجاعي

اما اين رژيم جانشين خلف رژيم . خود گرفتار است
 با 1953محمد رضا شاه است كه در اوت سال 

كودتاي سيا عليه دولت ملي مصدق بر گرده مردم 
 امريكا و پاولا به ميدان چايران سوار شد و ميهن ما ر

ها  نتيجه ده. قبرستان آزادي و دموكراسي تبديل كرد
سال سركوب خونين نيروهاي دمكرات از جانب 
رژيم شاه آن شد كه ماليان به رهبري خميني بتوانند 

 قدرت را غصب كرده و 1979در فرداي انقالب 
 .جمهوري اسالمي خود را بنا كنند

متي جبار بر ميهن ما  سال است كه حكو25 از بيش
كند، حكومتي كه مردم ميهن ما را از  فرمانروائي مي

ها  هرگونه آزادي فردي و اجتماعي محروم كرده و ده
. هزار نفر از اپوزيسيون را به قتل رسانيده است

ها را مملو از مخالفين ساخته و تنها ابزار ادامه  زندان
 و پيگرد خونين اعدامحيات ننگينش شكنجه، 

 ........ .  فين استمخال
 مردم ايران در چنگال رژيمي تروريستي و ضد آري،

اپوزيسيون دمكرات ايران براي برچيدن . بشري اسيرند
اي آزاد و  اين رژيم و جانشيني آن با جمهوري

اما همزمان نيز براي حفظ . كند دمكراتيك مبارزه مي
 كه از  رزمد، درست اهدافي منافع ملي مردم ايران مي

  ............لند امريكا غير قابل قبوجانب
 ماجراجويانه دولت بوش به مبارزه مردم ايران سياست

عليه حكومت تروريستي حاكم كه امروز در مرحله 
زند، نيروهاي  اي قرار دارد، ضربه مي تعيين كننده

اي  كند و بهانه متعصب و ارتجاعي را تقويت مي
 مردم و بدست حاكمان ايران براي تشديد ترور عليه

   ...........دهد اپوزيسيون مترقي ايران مي
 دمكراتيك ايران با صراحت كامل اعالم اپوزيسيون

كند كه رژيم حاكم نماينده مشروع مردم ايران  مي
گونه تعهدي در مقابل   نيست و از اين رو هيچ

 .هاي منعقده با اين رژيم ندارد قراردادها و معاهده
با تمام قوا عليه هرگونه  دمكراتيك ايران اپوزيسيون

دخالت بيگانه و تجاوز امريكا و يا دول ديگر  
دمكراسي و آزادي در ايران تنها . كند ايستادگي مي
هاي مردم و با تكيه بر نيروي خود تحقق  بدست توده

مردم ايران در مبارزه خود براي آزادي، .  ميابد
 به كمك كساني يازيدمكراسي و عدالت اجتماعي ن

 را با جنگ، تهديد،  زور و غارت به پرتگاه كه جهان
 .اند، ندارد سقوط سوق داده

 ايران و اپوزيسيون دمكرات او افكار عمومي مردم
جهان، نيروهاي دمكراتيك و جنبش صلح را به 

پشتيباني از مبارزات خود براي آزادي و دمكراسي، 
براي زندگي در جهاني صلح آميز و عادل و 

 « .خوانند ي  فرا ميسازندگي دنيائي انسان
  
  

 12 از شي بعد از ظهر تظاهرات براه افتاد بكي ساعت
 تظاهرات شركت نموده بودند و به نيهزار نفر در ا
 تظاهر كنندگان را احاطه نموده سيهمان اندازه پل

 تظاهرات پرچم بزرگ تظاهرات با يدر جلو. بود
 دختر و 10 بدست " نات ولكام مستر بوش"شعار 
 ني و بدنبال اشدي حمل مي ترك و آلمان،ينرايپسر ا

هزاران پرچم و تراكت رنگارنگ در هوا رقصان 
 ي مرتبا از سوي المللني بيشعار همبستگ.  بودند

 تظاهركنندگان يصدا. شديتظاهر كنندگان تكرار م
بعد از دوساعت . ديچي پي منسي مايدر شهر خال

 مجددا به محل شروع تظاهرات يتظاهرات همگ
 .دندي مستقر گرددانيو در م دهيرس

 به نوبت از جنبش صلح آلمان، ي بعدسخنرانان
 آلمان ، ي كارگرهي ، اتحادكايجنبش صلح آمر
 ستي آلمان ، پ د اس، آنارشستيسازمان ضد فاش

 پرداخته و ي از فلوجه به سخنراني آلمان و پزشكيها
 ي را اشاره نمودند كه در سخنراني همان نكاتيهمگ

 يكي يقي موسيگروه ها .آن اشاره شد به زيخانم م
 با ي پرداخته و گروهي به هنرنمائيگريبعد از د

 ، ي ، فارسي بنام مرحبا سالم به چهار زبان عربيآهنگ
 استي جنگ در عراق و سهي بر علي و عبريسيانگل

 قي تشوادي نمود و با فريجنگ طلبانه بوش  هنرنمائ
. دي گرد ائتالف قرائتيانيروبرو گشت سپس مقاله پا

 ي مقاله ائتالف سازمانها و احزاب و جنبش هانيدر ا
 اروپا هيصلح طلب به دولت آلمان و بوش و اتحاد

.  بترسندي مردميهشدار دادند كه از قدرت جنبش ها
جنبش .  بردارندشرمانهي بي هاي بازنيو دست از ا

 آلمان زنده و فعال است سميالي صلح و ضد امپريبرا
 ي هااستيو هم دستانش و س كايو در مقابل آمر

ائتالف .  خواهد نموديستادگيجنگ طلبانه شان ا
 دادن به انيتدارك كننده تظاهرات خواهان پا

 از عراق دي باكاي شد و اعالم نمود كه آمرياشغالگر
 19 در روز ي كه همگديسپس اعالم گرد.  رودرونيب

 يس در تظاهرات بزرگ بروكسل كه از سومار
 ني و همچنشودي مدهين تدارك د جهايفوروم اجتماع

سپس در آخر  ندياشركت نم. دو تظاهرات در ماه مه
 يدر طول سخنران.  مجددا به نواختن پرداختكيموز

 ي جمعي و رسانه هايها و تظاهرات صدها خبرگزار
 نيهمچن.  ائتالف مصاحبه نمودند ني اندگانيبا نما
ي راني اونيسي ها با  اپوزوي از روزنامه ها و رادياريبس

 ري اخعي و وقاكايباره آمر درحاضر در تظاهرات
   . مصاحبه نمودند

   
  



  !پشتيبانى کنيم  ازخواست و اعتصاب  زندانيان

 

 
                     

 تن از زندانيان سياسي رجائي شهرکرج در اعتراض به نگهداري آنان با افرادي ۶           
 روز است که دست به اعتصاب ۱۰که به جرم قتل، شرارت و اعتياد محکوم شده اند، مدت 

ه سالن شماره يک زندان اوين، که محل نگهداري غذا زده و خواهان اين هستند که ب
به حمايت از اين خواست، تعداد ديگري از .  زندانيان سياسي است، باز گردانده شوند

  .  اوين به اعتصاب غذا پيوسته اند۱ وبند ۳۵۰زندانيان سياسي در بند 
نجه قرار          در جمهوري اسالمي زندانيان سياسي همواره در معرض فشار، آزار و شک

حتي جان زندانيان نيزدر اين حکومت براحتي . داشته اند و از کمترين حقوق برخوردارند
زندانيان براي گرفتن کوچک ترين حق خود، حتي .  مي تواند در معرض تهديد قرار گيرد

ابتدائي ترين حقوق زيستي، مجبوراند مقاومت ومبارزه کنند و در مقابل، زندانبانان 
طلب کوچکترين حقي، اگر به مزاج .  جنايتي باز گذاشته شده استدستشان براي هر

زندانبانان خوش نيايد، مي تواند جرم شناخته شود وخشم آنان را که هم دادستان و هم 
درست است که امروز در قياس با .  قاضي وهم مجري احکام خويش اند، برانگيزاند

اش در نتيجه رشد آگاهي و  ، اجحاف و خودکامگي دامنه ۶۷سالهاي پيش نظير سال 
مبارزه مردم کمتر شده است، اما هنوز زندانيان سياسي بيش ازساير شهروندان بي حق و 

  .حقوق کشورمان، زير فشاراند
        گر چه عمر زندان در حکومت هاي استبدادي عموما به درازاي عمر اين حکومت 

فاسد با تکيه برآن خود را بر هاست وزندان يکي ازابزار و ستونهائي است که رژيم هاي 
جان ومال وروان مردم مسلط کرده تا چند روزي بيشتربر جا مانند، اما در همين حکومت 
ها نيزبسته به فشار ومبارزه مردم ، تعداد زندانها وزندانيان مي تواند بسيار متفاوت باشد 

تمند مردم مي  در زمان حکومت شاه، مبارزه قدر۱۳۵۷و حتي در مقاطعي نظير اواخر سال 
تواند دروازه هاي زندانها را گشوده و همه زندانيان سياسي را آزاد و به آغوش جامعه باز 

از اين رو اهميت دارد که مبارزه براي کاستن فشار روي زندانيان ودر نهايت . گرداند
ابد به به ميزاني که اين فشار افزايش ي.  آزادي آنان از زندان ، هر چه بيشتر پر دامنه شود
زندانيان سياسي براي گشودن دريچه .  همان ميزان از فشار بر زندانيان کاسته مي شود

اينان براي پايان دادن به استبداد و . هاي آزادي به روي مردم و جامعه به بند افتاده اند
خفقان  با ارتجاع سر بر آورده از اعماق قرون در افتاده اند و نمي بايست مردم آزاديخواه 

  .رمان آنان را تنها گذاشته و به فراموشي بسپرندکشو
             سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن حمايت از خواست زندانيان سياسي و 
پشتيباني از مقاومت دليرانه آنها، از تمامي هموطنان آزاده، کليه جريانات سياسي و انجم

کل که خود صالح مي دانند فرياد داد ها وتشکل هاي دموکراتيک تقاضا مي کند که به هر ش
خواهانه زندانيان سياسي را به گوش مردم جهان برسانند وبا مبارزه متحدانه خود رژيم 

  .رابراي آزادي زندانيان سياسي و رعايت حقوق آنان درزندان،  تحت فشار قرار دهند

ن 

  
    کميته مرکزي سازمان فدائيان خلق ايران  

 ۰۲/۰۲/۲۰۰۵  -۱۳۸۳بهمن۱۴ 

 
 

  

  اتحاد كار
  1383 بهمن 125رشما

2005 فوريه  
ETEHADE KAR 

FEBRUARY2005 
VOL 12. NO. 125 

  
 :تماس با روابط عمومي سازمان
 از رنامه هاي خود را به آدرسهاي زي

خارج براي ما پست يكي از كشورهاي 
  .كنيد

  :)جديد(آدرس پستي 
ETEHAD  
B. P. N°.  351 
   75625  PARIS  Cedex 13 
France 

  
  :نروژ   سازمان درآدرس

  
POST BOKS 6505 
RODELO KKA 
0501 OSLO  5 
NORWAY 

  
-------------------------- 

  آدرس پست الكترونيكي
info@etehadefedaian.org 

   در انترنت سازمانصفحة آدرس 
www.etehadefedaian.org 

------------------------------- 
  ) 49 (2241310217           فاكس 
 )33(   608601356                تلفن

  ارو5/1   : معادل بها
 

 

، با گسترش مبارزه براي آزادي ، دمكراسي و سوسياليزم در ايران
 سالگرد حماسه سياهكل را گرامي بداريم

 
 

http://www.etehadefedaian.org/
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