
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۸۴  ارديبهشتارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱۲۷

  

  و  انتخاباتيها يژگيو
  يسيون اپوزي هماهنگضرورت

  
 ين است كه مردم اي نظرواعمال اراده، حقيان بي است براي ايله وسي غربي هايانتخابات در دموكراس

. يش دخالت در سرنوشت خوي ساخته اند براي سالها مبارزه به كف آورده اند واز آن ابزاريجوامع در پ
 احزاب ي آزاد، مطبوعاتي آزاديان، بي آزاديعني آن ي شرط هايش پني حق بدون تاميناستفاده از ا

 كالم بدون حق انتخاب آزاد وبرابر همه شهروندان يك ودر ي ومدنيك دموكراتي وتشكل هاياسيس
 وجود داشته باشد، سخن از انتخابات ياسي سي كه در آن زنداني مثال در جامعه اينرواز ا. يست نيسرم

 دهد و امكان ي مي آزادي است كه به انتخابات رنگ و بوي شرط هائيش پينهاا. ت  اسيبيآزاد، عوام فر
 ين تريشرفته مجموعه در پينگرچه ا. يد نماي ميسر ميك نظر وحق انتخاب را به شكل آزاد ودموكراتيانب

ها به شكل پنهان   نفوذها ودخالتيزاعمال كشورها نين شود ودر اي نميت كمال رعايزبه نيجوامع غرب
 انتخاب شدن ي براي آنها، آزادينت است، اما درقواني به صورت آشكار قابل رويغ،ونبود امكان برابر تبل

 هم يگرد تحت پيها آزادين اين شود و ناقضي ميتوانتخاب كردن وجود دارد و در حد قابل قبول، رعا
.  خاطر استين بدويم،ش ي روبروميافته سازمان يم تحريك كشورها كمتربا ين در اينكها. يرند گيقرارم
  ۲صفحه بقيه                                                                . دارديگريل ديها دال ها وعدم شركت انفعال

  

  تشتت در جناح حاكم، سردرگمي در اپوزيسيون
  ۱۲صفحه                                                                                                          احمد آزاد

 
 بيانيه كانون نويسندگان ايران  

 ۱۱صفحه                          در اعتراض به جلوگيري از نشست كانون
  

  فرزانه عظيمي هاي مانع همفكري و همياريديوار* 

  رئوف كعبي اعترافنامه  بن بست* 

حكومت جمهوري اسالمي از * 
  ملي ناتوان استتشخيص منافع

  مسعود فتحي

  محمد اعظمي   امروزيها آموزه و روزي ديها تجربه* 
  
 ۲۱ تا ۱۴ات صفح

  ز اوكراين تا عراقا
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                                                             ۲۵صفحه    آسيائى/  اروپا   در بازى شطرنج قدرت سياسى جهان
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 يروز همبستگ 

  كارگرانيجهان

 
گزارشاتي از برگزاري روز اول 

 ماه مه در ايران
 

 »قرارداد موقت«
قانوني در  عنواني بر حاكميت بي
 روابط كار

 

 تشكل و سازمان يابي كارگران
  

مبارزه زنان عضواتحاديه كارگري 
 بر مبناي اطريش عليه تعيين دستمزد

  جنسيت
 

  ۱۱ تا ۳ اتصفح
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  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي ايران
  2صفحه 

  

   انتخاباتي هايژگيو
  و
 يهماهنگ ضرورت
  ونيسياپوز

  اولاز صفحه بقيه 
 

 اما، حق انتخاب آزادانه را ي استبداديدر كشورها
 آن يانتخابات، ازجوهر اصل.  كننديحكومت ها نقض م

 يري گي راكي به شتري است، بي حق انتخاب تهيعني
 كه يزمان.  افراد شباهت دارد تا انتخاباتتعيين يبرا

گذرد، مشاركت در  ي از حد ميختگيجام گسخفقان ول
 آمدن ي شود وحتي رعب متاثر مي هم از فضايريگ يرا

 دادن وانتخاب كردن يها واز آن مهمتر را  صندوقيبه پا
  آزادانه صورت زي گذشته اند، نلتري كه  از فيهمان كسان

 يرا.  تحت فشارو با اجبار واكراه همراه است،دريگ ينم
 از شي چند ماه پنيق به صدام حسصد در صد مردم عرا

 فراموش ي فضا و از نمونه هاني اانگري اش، بيسرنگون
 ندادن به قدرت ي جوامع، رانگونهيدر ا.  استينشدن

 انتخابات وقهر كردن رشي آن و عدم پذندهي نماايغالب و
 از ي و شكلي عموملي تماكي ي رايبا صندوق ها

 يمتفاوت م دامنه آن طيمبارزه است كه بسته به شرا
.  دارديگري داركرد كشورها، كنيانتخابات  در ا. شود

 ي است براي الهيوس. ستيابزاراعمال نظر واراده ن
 ي ها استي سديكشاندن مردم و واداشتن آنان به تائ

 خاص يطي روست كه مردم تنها در شرانياز ا. حاكمان
 ي كه حس ميطيدر شرا.  شتابندي صندوق ها ميبه سو

 دني برگزيالبته نه برا. رگذاراستيان تاث شيكنند  را
 اني سد كردن راه حاكمان وبي خود، كه براندگانيانم

  .نفرت خود ازآنان
 يتي خصوصني انتخابات چنيدركشور ما در دوره هائ

 ي از نمونه هايكي  1376دوم خرداد . داشته است
مردم در آن انتخابات شركت .  استيشاخص برشمردن

در واقع .  خواهندي را نمي چه كسكردند كه اعالم كنند
 اعمال آزادانه نظر، كه لهيانتخابات در آن دوره نه وس

 شد و مردم در مبارزه با قدرت،  ازآن بهره ياسي سيبزارا
 لگام زدن به اسب ي شد براي الهيانتخابات وس.  گرفتند

 ي مبارزه با قدرت ودر نفي شد برايابزار. تندرو استبداد
خطاست .  نبودشي بيري گي راكيهم آن انتخابات . آن 

 نياكه آنرا در چارچوب انتخابات آزاد قرار داده وبه آن از 
 اناتي از جري كه برخيهمان اشتباه.  شودستهي نگرهيزاو
 درآن دوره مرتكب شدند وخود را در چارچوب ونيسياپوز
 گرفتار داهاي از كانديكي از ي ودنباله روتي حمااستيس

   .كردند
 نيدر مخاطب كه در پيش تغييري است انتخابات يژگيو 

با هدف بيشتر كنون حكومت تا. است شده داريحكومت پد

 ي صندوق ها مي در داخل كشور، مردم را به پايبكاريفر
  مرعوب كردن خود يآنها حضور مردم را برا. كشاند

 نشان دادن يمشاركت آنان را برا.  خواستنديمردم م
 نيدر ا.  گرفتندي مي پ خودي قدرقدرتشيقدرت ونما

به خارج . ستيانتخابات هدف از مشاركت ، عمدتا داخل ن
 ني مردم كه ايمشاركت حداكثر. نقل مكان كرده است

 شتري حكومت است، بي اصليروزها ورد زبان جناح ها
 كه با ي المللنيحكومت در بحران ب.  دارديمصرف خارج

 را  خودتي خواهد  مشروعي است، مبانيآن دست به گر
نگران از سقوط .  مردم اثبات كندعي مشاركت وسقياز طر

 و در هراس از »يانقالبات مخمل« لهي به وسكتاتورهايد
 است تا از ي مردمتي مشروعي در پكا،ي آمريتهاجم نظام

 را كم واحتمال سازش ي امكان تهاجم خارجقي طرنيا
 ي جناح اصلو هرداستي سني اشبرديدرپ.  شوداي مهشيبرا

  .هم نظر وهم كالمندحكومت 
 در مي است كه رژيمي ارعاب مستقي فضاگري ديژگيو

تا كنون فشار . آستانه انتخابات بر جامعه حاكم كرده است
 مشاركت در انتخابات به ي برامي مستقريها به صورت غ

 سال 26 ني اي طي اسالميجمهور.  شديمردم وارد م
  هرش،يها ي ها و سركوب گريحكومتش، با تمام قلدر

 مشاركت در ي برااني وعرميگز مردم را به شكل مستق
 ي براني اديشا. قرارنداده بودمورد تهديد انتخابات 

 ي اطالعات دولت جمهورري بار است كه وزنينخست
 مخالفان هي علاني گستاخانه و عرني چنني اراني اياسالم

سابقه نداشته است كه . كشد  ي برمامي از نغيانتخابات، ت
 ي آن، برانداز نظام تلقمي انتخابات وتحر درركتعدم ش

 ان،يبه دانشجو  تهاجم و فشارستيبا ي ها منيبه ا. شود
 به سركوب هموطنان عرب نيروزنامه نگاران وهمچن

 دست ي وقومي  كه درمخالفت با اجحافات مل-خوزستان 
 و دهاي تهدنيا.   افزوده شود-به اعتراض زده بودند 
 مردم ي حداكثرتمشارك نيفشارها با هدف تام

    .ردي گيدرانتخابات صورت م
 حكومت يها يژگي از ويكياختالف در راس هرم قدرت 

 شكاف در جناح چگاهياما ه. كنون بوده استاز آغاز تا
 ".  نبوده است قي حد عمنيقدرتمند حكومت تا بد

 هماهنگ ي كه برا" انقالب يروهاي ني هماهنگيشورا
عال بود ، كارش به  دورهم فنيكردن جناح راست در ا

  " شورا "ني مانده در اي باقيداي كه تنها كاندديرس يجائ
 خود اعالم يداي را به عنوان كانديجاني الري عليعني

چنان باال  آش تا بدان اندازه شورشده واختالفات آن.نمود
 يداهاي از كانديكي يتي اكبر واليگرفته است كه عل

 يبه معرف ، در واكنش " ي هماهنگي شورا" هياول
 ني را از بكنفري " ي هماهنگي شورا" ه گفت كيجانيالر
 نيجناح راست حكومت در ا.   كرده استي معرفكنفري

 دو ،ي سنت راستاز.  شقه شده است نيانتخابات چند
 ي وعليتي اكبر واليعل:  آمده استداني به مندهينما
 يگرا، چهار نفرخود را معرف از راست اصول. يجانيالر

 نژاد، محمد ي محموداحمد،يمحسن رضائ :  كرده اند

 بلوك ني اندهيقرار است در آ.  ي واحمد توكلبافيباقر قال
از راست مصلحت گرا هم . ندي را برگزيكي خود انياز م

البته هنوز حضور .  آمده استداني  به ميرفسنجان
 است كه دياربعياما بس.  رسما اعالم نشده استيرفسنجان
 استي ري صندلريته ازطمع تسخ بازار آشفنياو در ا
 يبا حضور هاشم.  كندي بتواند چشم پوشيجمهور

 .  باالستاري بسيتي اكبر والي عليرياحتمال كناره گ
.  بمانندداني راست قراراست در ميداهاي كاندرياماسا
 چند ي ازهرگروه و دسته از،ي نگري مختلف دشاتيگرا
 26 در طولنياو.  وارد صحنه انتخابات شده اندندهينما

.   سابقه بوده استي بي اسالميسال حكومت جمهور
 انتخابات قدم داني متشتت به منييجناح راست هر گز چن

 ي درباال، بحران درمناسبات جهانتتتش.  نگذاشته است
 ي  براي كامال مناسبطي مردم از حكومت، شرايگردانيورو
   .  آورده استدي پدي دموكراسي به سوشرفتيپ

 ني درارومندي حضور ني و تالش براتي موقعني ادرك
 روبرو ي ترعي ، هم از طرف مردم با استقبال وسدانيم
 را جلب يشتري بي همراهي شود، هم در عرصه جهانيم
 برداشتن گام ي را براونيسي كند و هم صفوف اپوزيم
 خواهي جمهورونيسياپوز. دي نماي بلندترفشرده ميها
 با ستي باي م،يوكراس دمي به سويشروي پيبرا

 عدم غيهماهنگ كردن صفوف خود ، بكوشد تا با تبل
 كه برآن يري گي راي بازني  انتخابات، اميشركت و تحر

 نهاده اند، به شكست ي جمهوراستينام انتخابات ر
بزرگ مردم به  "نه  " انتخابات نيدر ا. كشانده شود

 ستي باي آن مي واراده آنان در نفي اسالميجمهور
 همواره بر ي اسالميجمهور.  شودادي ترفرني پر طنههرچ
 در چند ژهي كرده آنرا به وهي تكي مردمتي حماشينما

 ادعا در دوره نيا.  استدهي كشاني به رخ جهانريساله اخ
 با ي اسالميجمهور.  انقالب درست بودني نخستيها

 به ي اش، زاده انقالب ومتكي ضد انقالباتيتمام خصوص
 كه توپ ستيرياما د.  دندي آفر راقالب بود كه انيمردم

 ي هاتي حمانيگزي و سپاه، جاجي بسيوتانك وستونها
 يگري از هر زمان دشيامروز ب.  شده استيمردم

 رومندي نوي آلترناتكي اش در قدرت، با نبود يماندگار
 زي از هر چشيآنچه ب.   است حي قابل توضكيدموكرات

  " ي صداعكاس وانيزاري بني دارد نشان دادن اتياهم
 اني انتخابات به گوش جهانني در ارانيمردم ا  "نه 
 ي جمهورونيسي اپوزياسياتخاذ موضع مشترك س. است
 از يكي حركت متمركز در كي ي و سازماندهرانيخواه ا

 ي كنفرانس مطبوعاتكي يكشورها و همزمان سازمانده
 است ي از جمله اقداماتراني مردم اي انعكاس صدايبرا

 هي در خارج از كشور،  بر مبارزه مردم علتواند يكه م
.  گذاردي برجاي مثبتري تاثي اسالميحكومت جمهور

 تي ودراي حركات به ظاهر كوچك، اگر با هماهنگنگونهيا
 ي همراه شود،  در خدمت برداشتن گام هايو صرف انرژ
 قرار ي وعدالت اجتماعي استقرار دموكراسيبلندتر به سو
  تخواهد گرف
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  » قرارداد موقت«

عنواني بر 
حاكميت 

قانوني در  بي
  روابط كار

 
 

  كميسيون كارگري
  

اي كه از طرف جمعي از فعاالن  در بيانيه
كميتة پيگيري ايجاد «كارگري، با عنوان 

، در اواخر »هاي آزاد كارگري در ايران تشكل
سال گذشته انتشار يافته، از جمله قيد شده است 

ان ايران با قراردادهاي  درصد كارگر50كه حدود 
برند، و بر پاية  حقوقي مطلق به سر مي موقت در بي

هايي كه صورت گرفته، درچند سال  بيني پيش
 درصد كارگران شاغل را كساني 90آينده، حدود 

تشكيل خواهند داد كه با قراردادهاي موقت به 
هرچند كه در اين باره نيز . شوند كار گرفته مي

فاقي وجود ندارد اما همين آمار دقيق و مورد ات
اندازه روشن و آشكار است كه، در حال حاضر، 
قراردادهاي موقت و تبعات آن گريبانگير 

  .  ميليون نفر از كارگران ايران است3كم  دست
مسئوالن حكومتي و نهادهايي كه به نام 
كارگران از سوي حكومت ساخته و پرداخته 

رگران اند، در برابر اعتراضات فزاينده كا شده
اي  نسبت به اين قبيل قراردادها، آن را پديده

جهاني و همگاني عنوان كرده و از پاسخگويي 
اما اگرچه رواج اشتغال موقت، در . روند طفره مي

در » پذيري انعطاف«چارچوب آنچه كه اصطالحاً 
شود، طي سه  سازماندهي توليد و اشتغال ناميده مي

 داده دهة گذشته، در غالب كشورهاي جهان رخ
داري نيز، مانند اكثر  است، اين پديدة سرمايه

هاي ديگر، هنگامي كه وارد جوامع  پديده
شود، هرچه بيشتر معيوب و  پيراموني مثل ايران مي

اگر در كشورهاي پيشرفتة . گردد مقلوب مي
داري، گسترش قراردادهاي موقت ضمن  سرمايه

حذف يا تجديد بخشي از حقوق و دستاوردهاي 

 حقوق اوليه و اساسي آنها مانند بيمة كارگران،
بيكاري، درماني و بازنشستگي و همچنين حق 

اي  دارد، در جامعه تشكل آزاد آنها را محفوظ مي
نظير جامعة ما اشاعه و تحميل اين گونه قراردادها، 
در واقع، به معني سلب همة  حقوق و دستاوردهاي 

قانوني  شغلي و صنفي كارگران و  حاكميت بي
  . استمطلق

رواج اين نوع قراردادهاي اشتغال زير 
هاي اخير هم  ، كه در سال»قرارداد موقت«عنوان 

اي افزونتر يافته است، درجامعة ما  شدت و دامنه
البته، قبالً نيز اقسام . اي نسبتاً نوظهور است پديده

گوناگون قراردادهاي اشتغال با مدت معين و 
ني، كنتراتي، محدود، مانند قراردادهاي موقتي، پيما

. گاه مزدي يا فصلي وجود داشته و هنوز هم دارد
اما، جدا از كارگران شاغل در صفوف و 

اي  هاي كوچك كه تابع مقررات حرفه كارگاه
عرفي يا قانوني خاص خود بوده، بخش عمده 

هاي  اشتغال موقت و فصلي مربوط به فعاليت
كشاورزي، ساختماني، تأسيساتي و نظاير اينها بوده 

هاي ديگر، كه  ها و فعاليت در غالب رشته. ستا
كار طبيعتاً يا عرفاً حالت مستمر و دائمي داشته 
است، اشتغال و به كارگيري نيروي كار نيز معموالً 

در اين شرايط، . دائمي و با مدت نامعين بوده است
نه تنها كارگران طبعاً خواهان تداوم كار و اشتغال 

ان نيز به سادگي مايل به اند بلكه اكثر كارفرماي بوده
هاي مداوم  از دست دادن نيروي كاري كه طي سال

كار مهارت و تجربه ارزشمندي اندوخته است، 
  . اند نبوده

در هر حال، در اثر تحوالت اقتصاد جهاني 
و تأثيرات آن بر اقتصاد ايران و، فراتر از آن، 
تشديد بيسابقه معضل بيكاري در نتيجة ورود ساالنه 

هزار جوان جوياي كار به بازار و ناتواني چند صد 
هاي شغلي جديد با  رژيم حاكم در تأمين فرصت

گيري از امكانات بالفعل و بالقوه جامعة ما، و  بهره
هاي مستقل صنفي و  به همراه اينها سركوب تشكل

محروم شدن كارگران از حق تشكل آزاد براي 
دفاع از دستاوردهايشان، زمينة مساعدي را براي 

وسعه و تشديد تهاجم مشترك دولت و ت
. بگيران فراهم آورد كارفرمايان عليه مزد و حقوق

تحميل و رواج فزاينده قراردهاي موقت، يكي از 
هاي اخير بوده كه  اين رشته تهاجمات در سال

دولت، هم به عنوان بزرگترين كارفرماي اقتصاد 
داران و كارفرمايان  ايران و هم در دفاع از سرمايه

  .صي، در آن مشاركت مستقيم داشته استخصو
» تعديل نيروي انساني« گذشته از سياست 

 سال 15و سياست خصوصي سازي، كه از حدود 
پيش اجراي تدريجي آنها شروع شده و با اخراج و 

هاي  بيكار سازي صدها هزار نفر از شاغالن بخش
توليدي، و خصوصاً صنايع، زمينه را براي رواج و 

بخش . ادهاي موقت مهيا كرده استقبوالندن قرارد

بزرگ ديگر تهاجم دولت و كارفرمايان نيز در عرصه 
اثر كردن  ، يعني در تالش براي مثله كردن و يا بي»قانوني«

قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و ديگر قوانيني صورت 
و حقوقي را براي » امتيازات«گرفته است كه اندك 

در اين عرصه هم، هرگاه . ندكارگران به رسميت شناخته بود
تالش آنها در تغيير يا لغو صريح قوانين، به دليل مقاومت و  
اعتراضات كارگران و يا به داليل ديگر، ناكام مانده است، 

تر از آن،  قانون و يا حتي ساده» تفسير«به حربه شناخته شده 
  .اند به عدم اجراي قانون و مقررات موجود ، دست يازيده

ل از آغاز اجراي قانون كاري كه به هنوز سه سا
وسيلة خود رژيم اسالمي تهيه و تصويب گرديده نگذشته 

اثر كردن اين قانون، در قالب  بود كه نخستين تالش براي بي
تدوين ضوابط مربوط به برنامة دوم اقتصادي به وسيلة دولت 

هاي درون  رفسنجاني، انجام گرفت كه به واسطة كشمكش
اما دو سال بعد از آن، .  به جايي نرسيدحكومتي در آن مقطع

ي كه از جانب اين دولت، در پاسخ به »تفسير«طي 
اتاق «درخواست گروهي از كارفرمايان به سركردگي 

 قانون كار 7 ماده 2، از تبصره »صنايع و معادن و بازرگاني
ارائه شد، راه براي تبديل قراردادهاي استخدامي دائمي به 

: دارد  اين تبصره كه مقرر مي. ر گرديدهموا» قانوناً«موقت، 
در كارهايي كه طبيعت آنها جنبة مستمر دارد، در صورتي «

كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي 
، چنين تعبير شد كه در كارهاي  مستمر هم »شود مي

مبادرت » موقت«توانند به انعقاد قراردادهاي  كارفرمايان مي
باط، وزارت كار و امور  اجتماعي رژيم، در همين ارت. كنند

اي صادر كرد كه بر پاية آن  ، بخشنامه1373در اسفند 
استخدام موقت كارگران در كارهاي دائمي نيز جنبة 

از آن پس، كارفرمايان، با استناد به . و رسمي يافت» قانوني«
، كارگران رسمي و با سابقة خود را دسته »بخشنامه«همين 

ه جاي آنها، افراد ديگري به عنوان كارگر دسته اخراج و، ب
موقت و پيماني، استخدام كردند تا هم مزد كمتري پرداخت 
كنند و هم از پرداخت حق بيمه و خدمات اجتماعي و ديگر 

  . . . مزاياي قانوني كارگران به سهولت بيشتري طفره بروند 
با هموار شدن اين راه گريز از قانون براي 

و اجراي قراردادهاي اشتغال موقت رفته كارفرمايان، تنظيم 
 كه طبق -» قرارداد«رفته به جايي رسيد كه از حالت 

 خارج شده –تعريف، داراي حداقل دو طرف مستقل است 
و به صورت تحميل و اجبار كامالً يك جانبه از طرف 

تنظيم . داران و مديران خصوصي و دولتي درآمد سرمايه
 قراردادهاي سفيد، بدون ، يعني»قراردادهاي سفيد امضاء«

ذكر تاريخ آغاز و پايان كار و ديگر شرايط ضروري 
قرارداد و تنها با امضاي كارگر در ذيل آن، به نحوي كه 

تواند هر تاريخ و متن و شرط مطلوب خود را هر  كارفرما مي
حقوقي  وقت بخواهد در آن بگنجاند، نمونة روشني از بي

اما برخي از . ر استمطلق طرف ديگر قرارداد يعني كارگ
محكم «مديران و كارفرمايان به اين نيز بسنده نكرده و، براي 

، به اخذ چك و سفته از كارگران خود نيز مبادرت »كاري
كنند تا حتي حق كمترين اعتراض و يا شكايت آتي را  مي

اين قانون گريزي، از سوي ديگر، . نيز از آنها سلب نمايند
روزافزون نوع ديگري از گيري و گسترش  همراه با شكل
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پيمانكاري و تأمين «هاي  داللي زير عنوان شركت
داري نوع  بوده است كه برده» نيروي انساني

را در جامعه امروز ما عينيت » مدرن«داري  سرمايه
ها كه نيروي كار  اين شركت. اند كامل بخشيده

مورد نياز مؤسسات خصوصي و دولتي را، به 
راهم كرده و بدين ترتيب ف» مناقصه«شكل  

كارفرماي اصلي را عمالً از هرگونه مسئوليت در 
قبال پرداخت دستمزد و تأمين ديگر حقوق قانوني 

سازند، ضمن تصاحب بخش  كارگران رها مي
ديگري از مزد و حقوق اندك كارگران، 
شديدترين فشارها و اجحافات را نيز بر آنها روا 

رصت ديگري دارند كه بررسي آن نيازمند ف مي
  .است

دانيم، كار اين  اما، همان طور كه مي
، بدين جا ختم نشد و »قانوني«تهاجمات در عرصه 

هر مجلس و دولت ديگري هم كه بعداً تشكيل 
مانده حقوق،  شد، از دست اندازي به باقي
مجلس پنجم : دستاوردهاي كارگران باز نايستاد 

  كارگر5هاي كمتر از  قانون خارج كردن كارگاه
از شمول قانون كار را تصويب كرد، مجلس ششم 

هاي  همين كار را در مورد كارگران كارگاه
قاليبافي به انجام رسانده و به عالوه اجراي قانون 

هاي صنوف را  تأمين اجتماعي در مورد كارگاه
هم عمالً به حالت تعليق درآورد، دولت خاتمي، 

ا  كارگر ر10هاي كمتر از  اي، كارگاه طبق مصوبه
از شمول بخش مهمي از مقررات قانون كار خارج 

تا اين بنيان بيدادگري به غايت امروز . . . كرد و 
سه ماه، يك (رسيد كه كارگران با قرارداد موقت 

شان  از ابتدايي ترين حقوق)  روزه6ماهه و حتي 
محروم شوند و كارگراني نيز كه هنوز از قرارداد 

 تهديد و دائمي برخوردارند دائماً در معرض
فشارهاي فزاينده باشند و در يك كالم، امنيت 

قانوني  شغلي اساساً از ميان رفته و هرج و مرج و بي
  .در مناسبات كار حاكم شود

دامنة گسترش و تحميل قراردادهاي 
هاي مختلف فعاليت هنوز  موقت در رشته و بخش

به انجام خود نرسيده و اين روند، همچنان، ادامه 
ها و مؤسسات آموزشي نيز،  ا شركتنه تنه: دارد 

بيش از پيش، به استخدام موقت، غالباً از طريق 
نه فقط واحدهاي . آورند ها، روي مي پيمانكاري

خدماتي بلكه صنايع كشور، و از جمله نفت و گاز 
كه در شرايط (و پتروشيمي و فوالد و خوروسازي 

موجود، فعاليت آنها مستمر و بازار فروش 
نيز )  تأمين و تضمين شده استمحصوالتشان هم

هرچه بيشتر قراردادهاي موقت را جاري و ساري 
متقابالً، مقاومت در برابر اين نوع . سازند مي

هاي عمده  قراردادهاي تحميلي نيز يكي از عرصه
اعتراضات كارگران در دورة اخير، و به ويژه در 

در اثر گسترش اين دسته  .سال گذشته، بوده است
 2اي راجع به تبصره   طرح استفساريهاز اعتراضات،

 قانون كار، مبني بر اجراي همين ضابطه به 7ماده 
ترتيبي كه در متن قانون مزبور آمده است، در 

لكن . آخرين روزهاي عمر مجلس ششم ارائه شد
شد، از طرف  بيني مي اين طرح، چنان كه پيش

قبلي » تفسير«اكثريت اين مجلس رد شده و همان 
در خرداد سال گذشته، . باقي ماندبه قوت خود 

سازمان «در پاسخ به شكايت » ديوان عدالت اداري«
رأيي صادر كرد كه به موجب آن » تأمين اجتماعي

كارگران قراردادي به طور كلي از شمول بيمه 
اين نيز، در جهت . بيكاري هم محروم گرديدند

تكميل تهاجمات پيش گفته، تفسير ديگري مغاير 
در جهت تأمين نظر » بيمه بيكاريقانون «با نص 

 درصد از حقوق كارگران 3دولت بود زيرا كه 
موقتي نيز، مانند ساير كارگران، به عنوان بيمة 

شود هرچند  بيكاري از دستمزد ماهانة آنها كسر مي
عدم (كه آنها به واسطة هرج و مرج حاكم 

نگهداري سابقه بيمه شده، عدم ارسال حق بيمه، 
غالباً فرصت و . . .) نكارها و تعويض مكرر پيما

امكان برخورداري از بيمة بيكاري را نيز پيدا 
  .كنند نمي

اما مجلس هفتم، خلف شايستة مجالس 
قبلي، طرحي را آماده كرده است كه در صدد 

قانوني  بخشيدن به اين بي» قانونيت«رسميت و 
اين طرح كه با عنوان . حاكم در روابط كار است

، در آبان گذشته، ارائه » اشتغالايجاد«فريبكارانة 
شده است، تير خالصي است كه باقي مانده قانون 

تا «طبق اين طرح، . شود كار موجود شليك مي
اشتغال موقت نيروي كار . . . پايان برنامة چهارم

ها و مشاغل پيش بيني شده  جديد در كلية كارگاه
در قانون كار بر اساس توافق كتبي شاغلين و 

بوده و از شمول قانون كار معاف كارفرمايان 
اشتغال «هرچند كه اين طرح ظاهراً فقط . »هستند
كند ولي  را از شمول قانون كار خارج مي» موقت

بنا به تجربة عملي ساليان گذشته كامالً آشكار 
گيري از اين طرح  است كه كارفرمايان با بهره

مانده قراردادهاي  توانند با تبديل باقي قانوني، مي
ي به قراردادهاي موقت، عمالً، كلية شاغالن را دائم

  .از شمول آن قانون محروم نمايند
اگر چه اين طرح هنوز به تصويب نرسيده 
است ولي تهيه و ارائة آن نيز از تدارك تهاجم 
ديگري براي ساقط كردن كارگران ايران از حقوق 

مقاومت در . دهد شان خبر مي عرفي و قانوني اوليه
جم نيز مانند تعرضات ديگر دولت و برابر اين تها

كارفرمايان، بيش از هميشه، در گرو پايان 
هاي مستقل و آزاد  پراكندگي و ايجاد تشكل

ها و اقدامات كارگران  حركت. كارگران است
ايران در سال گذشته نيز نويدبخش آنست كه 

گذاري چنين  آگاهي و ارادة جمعي براي پايه
 گسترش و تقويت هايي در ميان آنان رو به تشكل
  .است

 

  :ه در باره ياطالع
   طرفي بني يوسف عزيزيدستگير

  
 يبن يعزيز، همسر يوسف ي فتوحهسليمانم  به اظهار خناب

روز، دوشنبه پنج يد، ساعت دو و نيم بعد از ظهر طرف
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 به ه ورا بازداشت كرد طرف ي بنيزيوسف عزي وهختير آنها
 در خيابان يآدرس به  موضوعيپيگيركه براي ه اند وگفتهمسر ا

 يدادسرا از مراكز سركوب وابسته به ييكمعلم تهران كه 
  . انقالب است مراجعه كند

، عضو كانون نويسندگان ايران و يكي  طرف ينب يعزيزيوسف 
 اين هشداز روشنفكران خلق عرب است كه از حقوق پايمال 

ان سركوب اعتراضات ژه در جرياو به وي. كند  يمردم دفاع م
 خود با يها مصاحبهعرب خوزستان، طي اخيرهموطنان 

 به دفاع از مبارزات مردم يخارج و يداخل يگروه يها رسانه
او بارها در . است رژيم را افشا كرده يسياستهاپرداخته و 

 و يكش حق ، يعدالت يب هايش نسبت به  انيها و نوشتهسخنر
  در كشور ماي نسبت به خلق عرب، و ملياجتماعظلم و ستم 

هشدار داده بود و بر همبستگي و نيز اهداف آزاديخواهانه و 
.  تأكيد ورزيده بود ساكن ايرانيمليتها اقوام وه هم هطلبان حق

به عنوان يك  طرف ي بني، يوسف عزيزيوبه گفتة همسر
 منسوب به محمدعلي هنام پيرامون ينظرپرسپژوهشگر در يك 

 حكومت جهت هنقشرئيس جمهور، در رابطه با ، مشاور يابطح
ن اين  در خوزستان به زيان اعراب ساكيقومتغيير توازن 

 گفته يده است، به درست واقع شيمنطقه، كه مورد تكذيب ابطح
دن نامه نيست، مهم  بوي يا اصلي مهم جعلهمسئل «بود 

  .»افتد  كه در نامه آمده است آنجا اتفاق ميياينستكه مطالب
ونشاندن خشم و انزجار به  كه از فري اسالميجمهوررژيم 

كوشد با   مردم درمانده است، طبق معمول ميهجوش آمد
ن و  براي كوشندگاي دستگيريها و پرونده سازهرش دامنگست

 ايجاد رعب و هراس نيهمچن ويمبارزان راه آزادي و دموكراس
دستگيري . طلبانه مقابله كند در ميان مردم با اين جنبش حق

  سركوبگرانهيست هاايازسِِ يا نمونه روشنفكر  وهين نويسندا
 نشان را ماه و مردمي جامعك دموكراتيي در برابر جنبشهايمرژ
 ايران را ي خلقهاه و هم در حال رشدند كهيئجنبشها. دهد مي

  .د كشان ميم ين رژيمبارزه متحد با ابه صحنه 
م به اجتهسازمان اتحاد فدائيان خلق ايران  ي مركزهتيكم

 كردن آنان و ي و زخمهموطنان عرب خوزستان وكشتن
دا محكوم يرا شد طرف ي بنيزيوسف عزي يدستگيرن يهمچن

 زندانيان سياسي ايران، از جمله ه و خواستار آزادي هم كنديم
وزستان اي روزهاي اخير در خ دستگيرشدگان اعتراضات توده

  .است
مردم خوزستان  هطلبان  با مبارزات حقي ما ضمن اعالم همبستگ

 و ستم در سرزمين ماست، يدر برابر حكومتي كه مسبب ناامن
كوشندگان وهمه بشر مدافع حقوق يانها،احزاب وتشكل هاسازم

 را به تالش مشترك و يكپارچه ي و عدالت اجتماعيراه آزاد
 و ي، عدالت، برادري بر آزادي مبتنيتبراي استقرار حكوم

  . كنيم  دعوت مييهمبستگي مل
  

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايراني مركزهكميت
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 ،كشميران صنعت، خودرو
ن شه

 ا
فت 

 

 لنايبه ا رگر

 

، در ورزشگاه م حاضر

 ك
ا در م

 بو

  راني روز اول ماه مه در اي از برگزاريگزارشات
  

 وپنج ستي ببي كارگر پس از قريروزجهان
 ي در شهرهاي هائيژگيسال  با تنوع و و

  .  برگزار شدرانيمختلف ا
 باره ني در اي توان به سه موضوع اساسيم

   اشاره كرد
 خواستند ي و شركا مي رفسنجاننكهي ااول

كارگران را به  يمائيشن و راهپج  ، يگردهمائ
 انتخابات ي برايتي فرصت و مانور حماكي
كه كارگران .  كنند لي تبدي جمهوراستير

 يبر ب و.  نه گفتند حركت نيمصممانه به ا
 مانند خانه كارگر و ي تشكل هائياعتبار
دوم  .  داشتند حي صرديتاك.... كار ويشوراها

 ي روز جهاني  برگزاريكوشش برا
 . مي رژيمام نهاد هاكارگربصورت مستقل از ت

 گري داني روز در مني ايسوم گسترش برگزار
 ي ، مانند برگزاري اجتماعياقشار و جنبش ها

  .   ،معلمان و پرستاراناني دانشجوانيآن در م
 توان ي خواست ها ومطالبات كارگران ماني ماز

  .  اشاره كردري زيبه شعار ها 
اعتصاب اعتصاب  /  تشكل حق ماستيدآزا 

 اتحاد اتحاد – دانشجو معلم كارگر/ تحق ماس
 قرارداد /  گردددي انتخابات  اجراء بامي تحر/

 ي آزاديراني هر ااديفر.  گردددي بايموقت ملغ
    . يآزاد

  
  تهران

 اهي اول ماه مه خانه كارگر تشكل سكشنبهي روز
 ي در نظر داشت گردهمائي اسالمي جمهوريكارگر

 مه را به  جشن اول ماهي برگزاريكارگران برا
 و ي رفسنجاني انتخاباتغاتي تبلي برايمراسم
.  كندلي مجلس  تبديا اندورهي متخاباتن انيهمچن

 قرار بود با راهپيمايي كارگران، از  مراسم كهنيا
هاي ايران  مقابل كارخانه

اب و ايران  تلويزيو
تاير آغاز شود و تا 

 هزار نفري 12ورزشگاه 
ادامه يابد ، با يك آزادي 

تغيير ناگهاني، از 
. كارخانه ارج شروع شد
 ,گرچه حسن صادقي

رييس كانون عالي 
سالمي  شوراهاي

كه  خانه : كاربعدا گ
 در نظر ابتداكارگر 

مراسم راهپيمايي  داشت
روز جهاني كارگر را در مرحله اول مقابل مجلس در 

ت ميدان بهارستان و در مرحله دوم در مقابل وزار
اما متاسفانه شوراي تامين با . كار برگزار كند
هاي مورد درخواست خانه كارگر   هيچكدام از محل

 يادي، گروه زعالوه بر كارگران تهران .موافقت نكرد
 ني كشور در اي هاگراستاني از دزياز  كارگران ن

پس از ورود كارگران به  .افتنديمراسم حضور 
 داخل سالن يا پوسترها وپالكارد هيورزشگاه آزاد

كه  نامزدي هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست 
،  مورد اعتراض آنان قرار  كردي مغيرا تبل جمهوري

 ي از رفسنجانيق كه حسن صاديو در هنگام. گرفت 
 «  ايو   » يافتخار و عزت جامعه كارگر« به عنوان  

 اعالم بونينام برد واز تر » يپرچم دار جامعه كارگر
،  جلسه در راه استني شركت در ايبرا يكرد كه و

 مساله واكنش نشان دادند و به نيكارگران به ا
 يغاتي تبليپوسترها،  هجوم بردندبونيسمت تر

 در سالن ي از رفسنجانتي حمايراب، كه خانه كارگر
 و به نشانه اعتراض سا لن را  پاره، راپخش شده بود

ليل بعدا اعالم شدكه  رفسنجاني  به د.  ترك كردند 
افشين ".  يق وقت در مراسم شركت نخواهد كردض

 عضو شوراي مركزي حزب اسالمي به  "زاده  حبيب
، خانه كارگر قصد گفت) ايلنا ( برگزاري كار ايران خ

داشت  كه دو برنامه پنجمين كنگره خانه كارگر و 
همايش وحدت ملي را برگزار كند كه در اين 

ند و همايش از تمام اقشار حضور داشته باش
هاي خود را از رئيس جمهور   نمايندگان آنها خواسته

ها برگزار شد اما   تمام اين برنامه.  طرح كنندآينده 
با وجود اينكه رفسنجاني به سمت استاديوم در حال 

هايي كه با وي گرفته شد و   حركت بود، طي تماس
دليل مشكالتي كه در سالن وجود داشت، هاشمي   به

   .اسم صرف نظر كرداز حضور در اين مر
 دبير كل خانه كا"عليرضا محجوب"

آنچه كه در مراسم روز جهاني كارگر امسال : گفت 
اتفاق افتاد ، به ما نشان داد اگر در امور تشكيالتي ، 
برنامه ريزي هدفمندي نداشته باشيم، به راحتي 

  . ابزار دست گروههاي سودجو قرار خواهيم گرفت
 نفري با هدف و برنامه300يبا  جماعت تقريك

ريزي قبلي ، نظم كنگره سراسري و مراسم روز 
  . جهاني كارگر را بر هم زدند

كه جمعيت ناآرا با بيان اينوي
پيش از ورود 
ارگران  دسته
حل  راهپيم
ورزشگاه مستقر 
دند ،  شده

متاسفانه : گفت 
به دليل نبود 
تعامل ميان 

حراست

رگر با اشاره به ديدار خود با رييس 

 هزار 12شگاه 

 كارگر به دعوت ي جشن روز جهانيگزار

ط 

ضالت 

 حق يآزاد" ني با مضامييدها
ا

 به منظور ي عكسشگاهينما

د تن از 

 كنم و اول ماه ي سالم عرض م
 ي كارگر ، روز اتحاد و همبستگيمه روز جهان

 ورزشگاه 
و انتظامات خانه 
كارگر ، اين گروه 
آشوبگرتوانستند 
با ايجاد يك جو 

 در ورزشگاه پراكنده رناآرام ، در ميان جمعيت حاض
شده و اعالميه هاي حزب توده را در بين حاضرين 

  . پخش نمايند
 كل خانه كادبير

 پس از رييس جمهوري: جمهور ، تصريح كرد 
آگاهي از نارضايتي كارگران در خصوص وضعيت 

دستمزدها ، دستور پيگيري و رسيدگي در اين 
  . خصوص را به وزير كار صادر كرد

ماجراي ورز:  خاطرنشان كرد وي
نفري آزادي نه تنها امكان نتيجه گيري و بهره 
برداري مطلوب را از ما سلب كرد ، بلكه برخستگي 

 محجوب. عاليت هاي هفته كارگر نيز افزودناشي از ف
پيش بيني كرد در نتيجه وقايع تجمع روز جهاني 

ها شاهد   كارگر ، بازتابهاي گوناگوني را در رسانه
  . خواهيم بود

  
بر
  . ي آزاد كارگري تشكل هايريگي پتهيكم

 جشن اول ماه مه در تقاي با برگزارهمزمان
 بهشتي ارد11 شنبه كيمختلف كشور  روز 

به مناسبت روز اول ماه مه، در ي  بزرگييگردهما
.  انقالب برگزار شداباني واقع در خي فردوسنمايس
 تشكل جادي ايريگي پتهيكم" مراسم كه توسط نيا

 سرود با شده بود دهي تدارك د"ي آزاد كارگريها
م  و احتراادي سكوت به قهي دقكي و وناليانترناس

  .دي آغاز گردي و برابريجان باختگان راه آزاد
 در ارتباط با معي كارگرنيمراسم، فعالاين  در

 پرداختند و از يو مشكالت طبقه كارگر به سخنران
 دستمزدها و نهي دولت در زمي فعلي هااستيس

 به مطالبات و وضع ي توجهي موقت و بيقراردادها
 يابي تار تشكل كارگران انتقاد كردند و خواسيشتيمع

 به مطالبات دنيس ري طبقه كارگر براشتريهر چه ب
   .خود شدند

 پالكاروجود
د كار "، " دستمزدهاشيافزا"، "اعتصاب لغو قرارد
 ني بود كه اتي واقعني بر ايگري دليدل...  و"موقت

 جشن نبود بلكه اي بزرگداشت و كيمراسم تنها 
 باره ني چنداني بود در جهت بي و حركتييگردهما

 ته انگاشدهي به حق و ناديمطالبات و خواسته ها
   . طبقه كارگريشده 

 مراسم ني كنار ادر
 بر پا ي دارهي پنهان نظام سرماي هاتي جنايافشا
 توان به يها م ياز نكات قابل ذكر در سخنران. شد 
امناسب  نطي كودكان كار، شراتي وضعيبررس

 ي  ناقص و ناعادالنهنيخانواده كارگران، اصالح قوان
اقشار  ي  پا گذاشته شدهري از حقوق زتيكار، حما

در .  پرستاران و معلمان اشاره كرداجتماعي چون
 ي به اجرايقي گروه موسكي زي مراسم ني انهيم

 يريگي پتهي قطعنامه كمانيبرنامه پرداختند و در پا
 گريشد، و در آخر برنامه بار ددر مورد اول مه قرائت 

به زبان ) وناليانترناس( طبقه كارگر يسرود جهان
    .د حضار پخش شي و با همخوانيفارس
چن  به گزارش سايت كانون اشتراكبنا
 كردند  ي مراسم سخنرانني در اي كارگرنيفعال
 زاده عضو كميته پيگيري و فعال مي جعفر عظياقا

 كه خالصه سخنان  بودن از سخنرانايكي يكارگر
  :در زير مي آيد يو

 همه دوستانخدمت
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 و دو ستي

 در ني سابقه است، ايب

 كنند، ي را از كارگر سلب ميابيل 

چرا : كه

 و باال رفتن 

 يابيگر هم در اتحاد و تشكل 

برگزار شد از طرف 

 يما از همه رفقا. د

   
ايجاد تشكلهاى 

  

 ي لحظه در اقص
 توليد سود يط جهان چرخها

ود 
باري شرايط فالكت

آن است، نظام س

.

 كارگران 

 ي انسان هاي كارگران را به همه شما و تماميطبقات
  . گويمي مكي طلب تبري و برابرفيشر

 حداقل دستمزد در دي دانيهمانطور كه م! دوستان
 كار صد و بي عاليطرف شورا از 84سال 

 خط ياز طرف. دي رسبيهزار و پانصد تومان به تصو
 از دي هزار تومان و بعد از عصدي سديفقر قبل از ع

طرف سازمان برنامه و بودجه صد و پنجاه هزار 
 همزمان بايربه نظر من اعالم تق. تومان اعالم شد

ه  جامعدگانيحداقل دستمزد و خط فقر در برابر د
 زاني مني كنندگان ابي معناست كه تصونيبه ا

 ندارند كه ني از ايدستمزد در كمال وقاحت باك
 ري زيستي مردم بامي عظتي اعالم كنند اكثرحايصر

  . كننديخط فقر زندگ
 ي واقعا در نظام هاي درجه از وقاحت و درندگنيا

 معاصر ي دارهيسرما
 به ،ي جدي اعتراض حقزي كه كارگر نستيحال

 خود ندارد و به محض ي و درماندگيگرسنگ
 شود، ي مواجه مسي سركوب و پليروياعتراض با ن

 شود هم مردم را گرسنه ي است كه نمني اتيواقع
. ض را از آنها سلب كردانگه داشت و هم حق اعتر

 مي عظتي اكثري بردگي درجه از انتظار برانيا
 معاصر هم خيتارجامعه از طرف گردانندگان آن در 

  . سابقه استيب
 ي امضا به كار مديكارگر را با برگ قرارداد موقت سف

حق تشك. رنديگ
 كاري كشند، موج بياعتراض كارگر را به خون م

 اندازند و دستمزد ي به راه مي ده ها هزار نفريساز
زدي  آن هم دستمند،كن يها پرداخت نم كارگر را ماه

 ندي گوي محايبه كارگر صر.  خط فقر استريكه ز
. ي بكندي آنوقت اعتراض هم نبا،ي گرسنه بمانديبا
 ني تا اي انسانچيه.  امر به نظر من محال استنيا

ما از .  دهدي نمي حقوقيدرجه و حدت، تن به ب
 تن تي وضعني كه به اميكن ي جا اعالم منيهم

 به دوش يع ثروت اجتمامام تدي داد، تولمينخواه
 گرسنه ديدانم چرا ما با يآن وقت من نم. ماست

 ميري خط فقر بگري زيها  دستمزددي چرا ما بام،يبمان
  !رندي بگيونيلي ميها  حقوقتي اقليو مشت

 كه به شدت توجه هر ي سواليطي شراني چندر
 است نيكند ا ي را به خود جلب ميانسان

 يحقوق ي بلي در تحمراني در ايدار هينظام سرما
 توانمند است؟ چرا به نقدريمطلق به كارگران ا

 ي و ملزومات سود آورطي قادر است تمام شرايراحت
 است كه در ني اتيخويش را متحقق كند؟ واقع

 فرودست كارگر تي از موقعي امر ناشني اول، ارجهد
طبقه كارگر در نظام . ستي دارهيدر نظام سرما

 يفاع از حقوق انسان دي براي ابزارچي هي دارهيسرما
 يتمام ثروت و امكانات اجتماع.  ندارداريخود در اخت

نهاد دولت، قانون، .  استهيدر خدمت صاحبان سرما
 اري در اختمه و زندان، همه و هسي پليروين

 ني اثبات چنانينمونه عر.  استهيصاحبان سرما
توان  ي مي را در مساله دستمزد ها به راحتييادعا

 مشقت بار خود تي كارگر به وضعاگر. مشاهده كرد
 با ميا دهياعترض كند، همانطور كه همه ما بارها د

 ستميس.  شودي و سركوب مواجه مژهي ويروين
 نهيها تومان هز ارديلي حاضر است ميدار هيسرما

 ي زندگكيشود  يسركوب كارگر كند، ولي حاضر نم
اما اگر سود .  نمايدني كارگر تامي را برايانسان

. كند ي آنوقت مساله فرق مدياي بنييا پهيسرما
آنان به .  به اعتراض ندارديازي نهيصاحب سرما

 كار دور هم ي عالي به نام شورايا  در خانهيراحت
 بر رساندن ي تعهد خود مبنبه و حتي نندينش يم

 پشت پا 58سقف حداقل دستمزدها به سقف سال 
 كه منانفعشان يزنند و حداقل دستمزد را آنطور يم

   .رسانند ي مبيكند به تصو يضا ماقت
 28 ما چقدر ناتوانيم كه تازه پس از ديني ببدوستان

دي تولي تكنولوژشرفتيسال و پ
 سال د فاصله، تازه دستمزني در اياستاندارد زندگ

 ني است كه در اني اتي واقعم؟ييسي بگوچه ك
 يا اصال اراده و برنامه.  گوش شنوا ندارديجامعه كس

 ني اصالح اي جامعه برانيهم در سطح گردانندگان ا
 هي نظام سرماي ذاتتي خاصنيا.  وجود نداردتيوضع

 سود خويش، ني و تضمني تاميداريست كه برا
  .كارگر را مچاله كند

 خود يروي به نيستيرگر با به نظر من كانيبنابرا
 كاريروين.  شوديمتك

 خواهند به ما ي را هم در كمال وقاحت نم58
 دردمان را به دي باي كرد، به قولشوديبدهند، چه م

 خودش را متحد و يستيطبقه كارگر با. آن است
 ي دارهي صورت نظام سرماني اريدر غ.  كندكپارچهي
 ما و ي به ما نخواهد كرد، اصال زندگي ترحمچيه
اش  اله مسست،ياش ن  بچه هايمان مسالهندهيآ

 ما و ي زندگطي بهبود شرانيراسودش است، بناب
 ما را باني كه گري همه فالكتنيخاتمه دادن به ا

. بوسد يگرفته ، قبل از هر كسي دست خودمان را م
 در ي آزاد كارگريها  تشكلجادي ايريگي پتهيكم
 را ي تشكل مستقلچگونهي كه كارگران هيطيشرا

 ي پاسخرند،براي دفاع از حقوق اجتماعي خود ندا
  . طبقه كارگرازي ننياست به ا

 كه با يا  به دنبال نشست سه جانبهتهي كمنيا
 كار ينظارت سازمان جهان

 ني و در اعتراض به اي كارگرني از فعاليتعداد
 يريگ  از بدو شكلتهي كمنيا.  گرديدجادينشست ا

 ني با شركت فعاليخود تا به امروز سه مجمع عموم
 هر برگزار كرده و هم از نقاط مختلف كشويكارگر
.  بوده استي به مجامع عمومي آن متكماتيتصم

 ني از رهبران و فعالي قصد دارد به مجمعتهي كمنيا
 طبقه كارگر از بي ترتني شود تا بدلي تبديكارگر

 رهبرانش در نقاط مختلف مي ارتباط مستققيطر
 شده مالي دفاع از حقوق پايكشور، راه خود را برا
جاد تشكل يتر الزم را براي اخويش و همچنين بس

   . تر باز كندافتهي  سازمانيها

 خود را در ي بعدي مجمع عموميريگي پتهيكم
 برگزار خواهد كر13/3/84 خيتار

 مراسم حضور دارند دعوت ني كه در ايكارگر
 كه تهي كمني چهارم اي تا در مجمع عمومميكن يم

 شركت كنند ، شد برگزار خواهد13/3/84در مورخه 
 ي را در راستاتهي كمني خود، ايتا با دخالت گر

 نيي آن تعي كه خودشان در مجمع عمومياهداف
   موفق باشيد.  دهندياري كنند يم
  

 به مناسبت اول ماه مهقطعنامه
 پيگيرى كميته

   آزاد كارگرى
 – 1384 ارديبهشت 11 كشنبهي

2005اول مه  
  

 و در اينامروز
نقا
 داران از كار افتاده   سرمايهيبرا

است و ميليونها كارگر در اعتراض 
 يدار  كه نظام سرمايهيبه مشقات
 و معيشت آنان تحميل يبر زندگ

  .اند كرده، دست از كار كشيده
سال است كه اول ماه مه  115

چنين روزيست، اين روز مول
   مسببيدار  كه نظام سرمايه ست

 مسبب همه مشقات و يدار رمايه
 ي است كه اكثريت عظيم جامعه انسانيمحروميتهاي

فقر و فالكت پايان . است را در كام خود فرو برده
 و اعتياد، ي تن فروش،يل شغي ناامن،يناپذير، بيكار

ها  و دهيكش  و قاچاق كودكان، جنگ و انسانيبردگ
مصيبت ديگر تماما محصول حاكميت اين نظام 

 بر سرنوشت و مقدرات بشر است درعين يضدانسان
 توليد نسبت به يحال عليرغم پيشرفت تكنولوژ

 قبل، شرايط كار و زيست كارگران درهمه يها دهه
 شده وميليونها انسان تر نقاط جهان روزبروز وخيم

 كه  اند چرا  مطلق فرو رفتهيازپيش درگرسنگ بيش
 ازپيشرفت يدار  سرمايهيهدف نظام اقتصاد

 نه تامين رفاه وآسايش انسانها بلكه يتكنولوژ
   سرمايه استيتضمين و تداوم سود آور

 نظام ناعادالنه شايسته انسان نيست و بايد اين
 و مسلم ماياين حق طبيع. دگرگون شود

 كه خود توليد ميكنيم، بهره ياست كه از همه نعمات
ما خواهان محو استثمار انسان از انسان . د شويممن

 هستيم در اين راستا و تا ي انسانيا  جامعهيو بر پاي
ما رئوس     انسانها،يگ زندي برايتحقق چنين شرايط

مطالبات خود را به شرح زير اعالم كرده 
ومصرانه

 بوده و ي
 خود را بدون اجازه و يق خود ميدانيم كه تشكلها

 ين

  : آنها هستيميخواهان تحقق فور 
  
 كارگري ايجاد تشكلهايما خواهان آزاد -1
ح

  . ايجاد نماييمي دولتيدخالت مقامات و نهادها
 يحداقل دستمزد تصويب شده توسط شورا -2
ترين حقوق انسان، يع اي  كار، تجاوز به پايهيعال

 ي از يك زندگيحق زنده ماندن و برخوردار
 در حداقل يما خواهان تجديد نظر فور. انسانيست

 ي هستيم كه امكان يك زندگيدستمزدها به نحو
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ده شده 

 اعتصاب ي آزاد

 در ساعات و ي كارگريمع عموم

 فورا پرداخت يست

 

ت حقوق 

 در ين لغو هرگونه تبعيض جنس

هر شكل  به  كارگران يديل نيرو و بيكارساز

 بازنشستگان و از ير

ه كودكان از كليه 

 ياول ماه مه بايد تعطيل و در تقويم رسم  -1

 مراسم با شكوه اول يرگزارن را به ب

 11رى ايجاد تشكلهاى آزاد كارگرى   
   1384ارديبهشت 

روز كارگر عصر روز يكشنبه 
 ياعضا

 صنف ي قديميا

 ي

ي

 مناسب از يور بهره

 است كه ي ايران در دست كودكانين و فردا

 ي توانايي كارگريها اتحاديه« : تصريح كردمهديون
نشان دادن نقش كارگران در توليد و خدمات 

 را دارند و تنها در صورت اتحاد كارگران در ياجتماع

 كشور در اين جلسه ي اجراييها ر در طرح

 ي زندگي و مطابق با استانداردها و پيشرفتهايانسان
   . كارگران تامين كندي بشر را برايامروز

فورا برچي  ي موقت كار بايستيقراردادها  -3
نوع قراردادها مشغول   كه با اين يوعموم كارگران

   .شوند  يكارند بايد استخدام رسم
ما خواهان. اعتصاب حق ماست  -4

 يو همه اشكال شناخته شده اعتراضات كارگر
ما حق خود ميدانيم كه در مقابل پايمال . هستيم

 خويش دست به ي و صنفيشدن حقوق اجتماع
   .اعتصاب بزنيم

 مجايبرپاي  -5
شود ما خواهان محيط كار بايد به رسميت شناخته 

 مستقل يها شركت و دخالت مستقيم نماينده
 ي سه جانبه و همه اموريكارگران در نشستها

اين . هستيم كه به سرنوشت كارگران مربوط ميشود
 ي از طريق اين مجامع و رايها بايست نماينده

  . انتخاب شوندارگرانمستقيم ك
 معوقه باييهمه دستمزدها -6

موقع   حال حاضر عدم پرداخت بهدر. شوند
به يك روش معمول  پرداختها تبديل يدستمزدها

شده است، جهت پايان دادن به اين وضعيت، 
موقع دستمزدها از طرف  هرگونه عدم پرداخت به

  . شوديكارفرمايان بايد ممنوع و جرم تلق
ما خواهان تامين كار و يا پرداخ  -7

 سال اعم از 18 يباال همه افراد ي براي مكفيبيكار
 بايد معادل حداقل يبيمه بيكار. زن و مرد هستيم 

  .دستمزدها به همه افراد آماده به كار پرداخت شود
ما از مطالبات بر حق معلمان و پرستاران   -8

حمايت كرده و خواهان احقاق حقوق پايمال شده 
  .آنان هستيم

ما خواها  -9
 كامل حقوق زنان ومردان در يده واز برابرجامعه بو

  . حمايت ميكنيمي واجتماعيهمه شئونات اقتصاد
 مزاحمت ، تبعيد و  و  هرگونه تهديد، فشار  -10

 ي و اخراج كارگران به دليل فعاليتهايدستگير
 ي بايد فورا متوقف شده و جرم تلقي و اجتماعيصنف
  .گردد

تع  -11
ما خواهان .  بايد ممنوع و متوقف شوديا و بهانه

بازگشت به كار همه كارگران بيكار شده و جبران 
  خسارات وارده به آنها هستيم

ما خواهان افزايش مستم -12
 و ي انسانيكار افتادگان و تامين يك زندگ

  . آنان هستيميشرافتمندانه برا
 هميرخوردار ب ما خواهان  -13

 ي و داشتن يك زندگيامكانات رفاهي، آموزش
  . آنان هستيميشايسته برا

  
4

كشور درج گردد در عين حال هرگونه ممنوعيت 
 اين روز در همه اشكال آن بايد ي مراسمهايبرپاي

  .فورا لغو شود
 همه كارگراما

ماه مه وحمايت متحدانه از اين قطعنامه فرا 
  ميخوانيم

 پيگيكميته

    ها در تهرانستيكالي سنديگردهمائ
همزمان با : ايسنا
 با حضور بيش از دويست نفر ينشست

مختلف در سالن باختر با شعار  يسنديكاها
 فصل ششم يخواستار تسريع در تغييرات جد“

 سنديكايي، يها قانون كار به منظور تامين آزادي
   .برگزار شد”  هستيميا اتحاديه

 اين مراسم كه كارگران بارها از سنديكا سخن در
راندند، يعقوب مهديون ـ از اعض
ساله خود با اشاره كفاشان ـ با سابقه فعاليت شصت 
مصوبات « : گفتيبه كاهش هر روزه حقوق كار

مجلس در زمينه حذف مقررات كار و وجود كارگران 
   ». تاريك استيا قراردادي، نشانگر وجود آينده

 فصل ششم يبا وجود پابرجاي« : خاطرنشان كرديو
قانون كار دولت از حركت شفاف و علم

زند   سر باز ميييكايها با فعاليت آزاد سند نامه مقاوله
 بنيادين كار مانند هفتاد و ها نامه و رعايت مقاوله

تر حد خود قرار دارد  هشت و نود و هشت در پايين
 دستمزدها يزسا دهد در جهت واقعي كه نشان مي
   ». وجود ندارديا تالش و اراده

 كارگران را در جهت استفاده ي رشد و شكوفاييو
و  نهفته يبهينه از استعدادها

در غير اين صورت شاهد از «: ذخاير دانست و گفت
 خواهيم يبين رفتن توليد، صنعت و خدمات اجتماع

   ».بود
« : خواند و ادامه داديعدالت  كار كودكان را بييو

سازندگا
 يامروز بايد مطابق با حقوق كودك از امكانات رفاه

   ». برخوردار شوندياجتماعو 

 عظيم قادر به احقاق حق خود يسنديكاها اين نيرو
 خواهند بود كه در اين يگذار در مجلس قانون

   ».امعه و كارگر سودمند است جيصورت برا
 اين جلسه كه اصناف گوناگون از جمله كفاشان، در

كار و نوردكار، شركت واحد،  خياطان، فلزكاران، خم
سازي، سايپا و ايران خودرو حضور داشتند،  خودرو

 از شركت كنندگان ـ با اشاره به ي ـ يكيپرويز باباي
 تاريخچه اتحاديه كارگران چاپ در صد سال گذشته

متاسفانه در حال حاضر بعد از گذشت صد « :گفت
 احيا و ايجاد سنديكاها مستقل تالش يبايد برا سال 
   ».كنيم
 كه يا  محمد جوشكار از طرف كارگران پروژهاستاد

به علت كا
يا حضور نداشتند، بيانيه

 ي در اين مطلب با اشاره به نبود توجه و قدردانيو
ها و از نبود  از زحمات سازندگان زحمتكش پروژه

  ن گله كرد

 ياصل

 ـ ي

   كارگراني روز جهاني

، روز اعالم اتحاد جهانى ) كارگر يروز جهان(  مه ل
ز 
 كليت 

 يگران در اقص

  .ه است
 احقاق حقوق انسانيمان جمع ي روز ما براناي

 را هم 

 تعيين ييت دار برا
 كارگران و يايش دستمزد نمايندگان واقع

 ساعت در هفته 3

 ترن يموقت كار تعرض به پايه ا
  . و به شدت ضد انسانيستيحقوق كارگر

 در خصوص وضعيت 
   .نامطلوب كارگران قرائت كرد

موقع و نبود امكانات  امنيت شغلي، ندادن حقوق به
 .شا  كارگران و خانوادهي برايرفاه
 از اصناف مختلف در ي ادامه اين جلسه نمايندگاندر

ر اشاره كردند و ها و مشكالت كا  به سختييسخنان
   .خواستار ادامه كار و فعاليت سنديكاها شدند

 ي از اعضاي اساس اين گزارش به گفته يكبر
 شركت واحد، صبح ديروز نزديك به هزار يسنديكا

 شركت واحد به ينفر از كارگران عضو سنديكا
 مراجعه و با كريميوزارت كار و امور اجتماع
 يوگو كرده و از سو گفتمعاون وزير كار ـ ديدار و 

 با تمعاون وزير كار قول مساعد ادامه مذاكرا
   .اند سنديكا را گرفته

 كه به رييس جمهور يا  نامهي پيگيري افراد برااين
   .ارئه شده به وزارت كار مراجعه كرده بودند

  
  راه پيماي–سنندج 
   2005)  كارگريروز جهان( اول مه قطعنامه

  ! كارگري باد اول مه روز جهانيمگرا
او

رو. طبقه ما براى مقابله با اين دنياى وارونه است
اعالم كيفرخواست طبقه كارگر جهان عليه

در اين روز كار. نظام سرمايه داريست
م سرمايه  خود را عليه نظاينقاط جهان رژه ميليون

 و مشقات، فقر و ميتها كه عامل تمام محرويدار
 مسكني، فساد و فحشا و رنج ي و بيگرسنگي، بيكار

  . است، به نمايش ميگذارديو تباه
  
 سرمايه سود حكمت همه چيز است و رفاه و يبرا

 و امنيت جسم و جان انسانها را در حصار يخوشبخت
 به بند كشيديو منفعت شخصسود 

در
 كنيم كه در ميان ما ، رنگ، يشده ايم و اعالم م

همه ما . نژاد، قوميت، جنسيت مبناى تمايز نيست
ما خود. انسانيم و در سرنوشت هم شريك

سرنوشت و همسنگر مبارزه كارگران در سراسر 
.  نيم داي آزاديخواه ميجهان و مبارزه همه انسانها

ما در اين روز اعالم ميكنيم كه ديگر هيچ كس حق 
ندارد خود را مالك جسم و جان كارگران بداند و 

  . مان را تعيين كنديمرگ و زندگ
 مرفه و ي اين راستا و تا رسيدن به يك زندگدر

شايان شأن انسان، ما كارگران رئوس مطالبات خود 
  : داريميرا به شرح زير اعالم م

  
ان فورا و بدون قيد و شرط دستمرد كارگر  -1

افزايش يافته و حداقل دستمزد به يك و نيم برابر 
تنها مرجع صالح. خط فقر برسد

افز
  . آنهاستيمنتخب مجامع عموم

عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات كارگران  -2
رگران بايد فورا جرم محسوب شده و حقوق معوقه كا

   .پرداخت شود
0ساعات كار كارگران بايد به   -3

 ممنوع ي اجباريكاهش يابد و هر گونه اضافه كار
  .گردد

 يقرارداد ها -4
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 زير پنج و ده نفر از شمول ييت كارگاه ها

 يبهانه ا

و 

كارگران بايد بتوانند . ت

  

 سقز بايد فورا متوقف ين كارگر

.  شودي

ما از مبارزه معلمان و پرستاران حمايت 

ن است كه بايد به آن 

ن بايد بتوانند 

مه در دانشگاه 

  . د
  ي از دانشجويان دانشگاه فردوسيطعنامه جمع

 يش از گذشته دريافته ايم كه عامل اصل

 ، تبعيض و ي ، تن فروش
 ي

 تغيير يمراه ما برا ه

 

  
1 

داقل دستمزد 
كنيم كه حداقل 

همه .  موقت ي

 

 دستمزدها  معوقه و پرداخت به موقعيها

ل تعديل نيرو ، بازخريد و بسته 

 يان به رسميت شناخته شدن روز جهان

 زنان و ي

بيكار ، بازنشسته ، از كار افتاده و 
   سرپرستيب

 يهزينه ناهار و يك وعده غذاارگران و 

   كارگرانيهان

 هشتاد و بهشتيروز ده ارد
مراسم اول ماه مه در 

ار  ابن مبان دو تن 
 كي خاك و هي نشرري به همراه سردبي كارگرنيل

 يتمام.  پرداختنديان

  جامعه برداشتهييگام در راه رها

   از آن راتيرده است و نه حما

 ماده از قانون بايد فورا برچيده شده و كليه اين
   . تبديل شودي موقت به استخدام رسميهاقرارداد

معاف  -5
  .قانون كار را شديدا محكوم كرده و بايد لغو گردد

تعديل نيرو و اخراج كارگران به هر   -6
 بايد فورا به محل كار يمحكوم و كارگران اخراج

  .خود بازگردانده شوند
ما حق خود . تراض حق ماستاعتصاب و اع -7

 يميدانيم در مقابل پايمال شدن حقوق صنف
  . خود دست به اعتصاب بزنيمياجتماع

 قيدو شرط عقيده، بيان، مطبوعات و ي بيآزاد -8
تشكل حق همه اس

 خود را تشكيل ي و سراسري آزاد كارگريتشكلها
 يته پيگيرو در همين راستا از فعاليت كمي. دهند

. ميكنيمي پشتيباني آزاد كارگريتشكلها
 افراد ي براي مكفيايجاد اشتغال و بيمه بيكار  -9

 سال اعم از زن و مرد با حقوق برابر بايد 16 يباال
   .فورا متحقق شود

 در ساعات و ي كارگري مجامع عموميبرپاي  -10
  .محيط كار بايد به رسميت شناخته شود

فشار و مزاحمت، تبعيد و هر گونه تهديد،   -11
 محكوم ي و اخراج كارگران به هر بهانه ايدستگير

محاكمه فعالي. است
  .شود
كار كودكان ممنوع و جرم تلق  -12

 امن و سر شار از ي كودكان ار محيطيبرخوردار
 و ي و نشاط و امكانات آموزشي، بهداشتيشاد
  .ست حق كودكان ايرفاه
13-  

ميكنيم و خواستار آنيم كه مطالبات اين شريفترين 
   . جامعه، فورا پذيرفته شوديانسانها

 از ي يكيمسله نداشتن مسكن و بيخانمان -14
بزرگترين معضالت كارگرا

  . شوديرسيدگ
يد تعطيل روز اول مه، روز جهانى كارگر با  -15
كارگرا.  و عمومى اعالم شوديرسم

بدون احتياج به كسب مجوز و بدون دخالت پليس 
اجتماع كنند و مراسم و جشن كارگريشان را بر پا 

   .كنند
  ! جهان متحد شويديپرولتاريا

  ! كارگري باداول مه روز جهانزنده
 11.   برگزار كننده مراسم اول مه سنندج كميته
      84هشت ارديب

  
   مشهد 

 مراسم بزرگداشت اول ماه در
 كارگر ي مشهد  به مناسبت روز حهانيفردوس

 صادر شيقعطنامه ا
ق-
 بيامروز-

 بشر زمان ما نظام سرمايه يمشقات و محروميتها
   .  استي مزديبردگ و يدار

ي اقتصادي ، نا امنجنگ
 اين نظام اقتصادي تماما پيامدهاي حقوقيب

 نه تامين يهدف سرمايه دار. نابرابر هستند 
   .  مردم ، بلكه سود هر چه بيشتر استينيازها

 نيست و بايد ي نا برابر ما ، شايسته هيچ انسانيدنيا
نسان است كه از آنچه خود حق هر ا. دگرگون شود 

 يتوليد نموده بهره مند شود و همين امروز زندگ
   .  داشته باشديمرفه و انسان

 كارگر ، روز اعالم كيفر ي روز جهاني ماه ماول
خواست طبقه كارگر در سراسر جهان عليه اين 

 كه اين وضع را يما تمام مردم.  وارونه است يدنيا
 خوانيم كهي خواهند فرا مينم

  .اين وضع به ميدان بيايند
 ي جامعه اين به استثمار و برپا خواهان پايان دادما

 ترينياما تا تحقق اين امر فور.  هستيم يانسان
    : ما به شرح زير استيخواسته ها

 هزار تومان122دولت دستمزد كارگران را   -
 ي كه خط فقر رسمياعالم نموده است ، در حال

 حييعن.  باشد ي هزار تومان م150
زي يرخط فقر است ما اعالم م

 بايست يك و نيم برابر خط يدستمزد كارگران م
  . هزار تومان باشد225 يفقر يعن

 همه افراد بيكار ي براي مكفيكار يا بيمه بيكار  -2
 بايد به اندازه حداقل يبيمه بيكار. آماده به كار 

   . د باشددستمز
 همه قراردادهايلغو فور  -3

 بايد در ي فورا به استخدام رسميكارگران قرارداد
   . آيند

دستمزدهايپرداخت فور  -4 .  معوقه ي همه
 آشكار است و بايد ينپرداختن دستمزد يك دزد

دولت در مقابل پرداخت كليه . جرم محسوب شود 
دستمزد

   . مسئول است
 و ي كارگري قيد و شرط تشكلهاي بيآزاد  -5

  .اعتصاب
 تحت ي و انفرادي دسته جمعيكليه اخراجها  -6

هر عنوان از قبي
  . بايد متوقف گردديشدن كارخانه م

ما خواه -7
 يعنوان روز تعطيل رسمكارگر هستيم كه بايد به 

  .كشور قرار گيرد
 برا كار برابريدستمزد برابر به ازا  -8

   مردان
 ي كليه خانواده هاي برايتامين رفاه اجتماع  -9

كارگران شاغل و 
 .

 يپرداخت هزينه مسكن به نسبت هزينه واقع  -10
مسكن ك

  . يگرم به قيمت واقع
   كارگري باد روز جهانزنده
 باد اتحاد جزنده

  
   دانشگاه تهران- تهران  

:  كانون اشتراكسايت
ه 

دانشگاه تهران برگزار شد كه در
چهار پس از گذشت دو ده

فعا
 سخنرراديروزنامه نگار به ا

 مسائل جلسه حول نيموارد مطرح شده در ا
 جنبش مطرح ني و دغدغه ها و مشكالت ايكارگر
 سپرده شده ي است به فراموشيري كه دديگرد
 از زي ني عكسشگاهي مراسم نمانيدر كنار ا. است

 داده شده بود كه در بيرف برگزار كننده گان ترتط
 ي دارهي از برهوت سرمايصدد نشان دادن جلوه ا

 لمي از في قسمتزي مراسم نيدر ابتدا و انتها. بود
 در آمد كه بار شي به نمادي و عصر جدي زندگيمعنا

 به اصطالح متمدن امروز ياي نشان داد كه دنگريد
 بر انسان ها گري بار دگري را بار ديچگونه بردگ

  .دي نماي مليتحم
 ي جنبش كارگري روشي موانع پي در راستاامروز

 چرا نكهي موقت و ايمساله دستمزد ها و قرار داد ها
 طبقه بها داده ني به كارگر و جنبش ادياساسا با

 تواند با توجه به ي كه ميجنبش. شود پرداخته شد
 امروز يصحبت ها

 يمطالبات. دي نمام جامعه را فراهتيو مطالبات اكثر
 زي نراني ايي است در جنبش دانشجويكه چند سال
 دو جنبش را به ني مطالبت اني و همدهيمطرح گرد

 امر ني بر اي كارگرنيفعال. هم مربوط ساخته است
 نكهي بنا به ايياذعان داشتند كه جنبش دانشجو

د در كنار  تواني است مي طلبيخواستگاه برابر
 حضور داشته و حمتكشان زگريجنبش كارگران و د

 ني هملي بلكه به دلي منفعت طبقاتلينه به دل
 جنبش ني طلب بودن و عدالتخواه بودن ايبرابر

 يريگي پياست كه آن را در كنار طبقه كارگر برا
 صحبت يآنها در راستا.  دهديمطالباتش قرار م

رستاران و  مطالبات بر حق پي خود را حامشانيها
 خواسته ها ني خود را از اتيمعلمان دانسته و حما

  .اعالم داشتند
 جنبش گاهي ادامه صحبت ها در خصوص جادر

 و ي اسالمي شوراهاگاهي در جامعه و جايكارگر
و گفته شد دولت در .  شدي كارگر افشاگريخانه ها

برابر مطالبات بر حق كارگران تنها روش شكنجه و 
!زندان را به كار ب

 ي با شركت تمامي جلسه پرسش و پاسخزي انتها ندر
   .حضار برگزار شد كه به سواالت آنها پاسخ داده شد

  
  

 



1384 ارديبهشتاتحاد كار    ۱۲۷ 
 

    صفحه  
 

9

   جنبش كارگري نظري تاملي در گرايشهاي
 تشكل و سازمان يابي كارگران 

  كميسيون كارگري 
 

« با شكست حقارت بار اصالح طلبان حكومتي و
جنبش متالطم مردم ايران وارد » جنبش اصالحات 

فاز جديدي گرديده وجوش خروش آن شتاب 
  .روزافزوني يافته است 

ر گستردگي ويژه گي امروز ايران از يك سو بيانگ
،عمق و چاره ناپذيري بحران  ساختاري  اقتصاد 
سرمايه داري ايران و جايگاه آن در نظام بحران 
زده سرمايه داري جهاني است  و از سوي ديگر 
بيانگر شكست تمهيدات بورژوازي پيش و پس از 
انقالب براي رفع و يا كاهش بحران ساختار 

  .اقتصادي سرمايه داري است 
گر ايران چگونه مي تواند از موضع اما طبقه كار

تدافعي امروز خارج و بر تحوالت كنار زدن 
وبرچيدن بساط بختك جمهوري اسالمي مهر 

ودر مبارزات مردم بر عليه .   خود را نقش بزند 
استبداد  وبراي آزادي ودموكراسي  و ساير 
مطالبات انباشته شده توده ها برابر نهاد خود را 

خود و جامعه نقش شايسه خود ارائه و براي رهائي 
  .را ايفا كند 

اقدامات كارگران در سال گذشته در جهت 
تولد كميته   ريزي تشكل هاي ازاد، و از جمله  پي
و » پيگيري ايجاد  تشكل هاي مستقل كارگري « 

همچنين  انتشار بيانيه از سوي اين كميته  و امضا 
بيانيه كميته از جانب بيش از چندين هزار فعال 

ارگري  ،  اقدامي خجسته مبارك واميدوار ك
ي پاسخ به و مي تواند گامي در راستا. كننده است 

 و حقوق بگيران كشور خواست ها ومطالبات  مزد
  .مان باشد 

در ضرورت چنين اقداماتي همين بس كه اصلي 
ترين دليل ناكامي هاي كارگران با توجه به حجم 

نان  ، و كميت و توانايي و سطح مبارزه جاري آ
بعبارت . پراكندگي وغير متشكل بودن آنهاست 

اي   ن از تشكل مستقل و تودهديگر مبارزه كارگرا
ويا اينكه مبارزه كارگران ايران . بر خوردار نيست 

در شرايط كنوني از يك مبارزه متشكل ، سازمان 
بدين .  فراگير چندين گام فاصله دارد  يافته  ،

اي   و مقياس تودهخاطر كارگران بايد در اندازه
  .متحد و متشكل شوند 

  
يد گاه درباره توان سه نظر و د از يك نگاه مي

ارگري را هاي كارگري  در ميان جنبش ك تشكل
كه هركدام افق،  . از يكديگر متمايز دانست

 با خود را بيان مي  ، واستراتژي متناظرسياست
  .كنند  

   و سنديكاليسم اي    جنبش اتحاديه– 1
  ش  شورايي   جنب-  2
تشكل كارگري  به مثابه جنبش اجتماعي   «  - 3

  .»  طبقه كارگر عليه  سرمايه داري 

  
  ، تشكل مستقل كارگري  اتحاديه

گرايش ايجاد تشكل هايي براي مطالبات صنفي ـ 
طبقه كارگرخود »  union Trade «اقتصادي 

از نظر گاه برخي . بصورت طيف گسترده اي است 
نبش اتحاديه اي ، در مقطع فعلي از معتقدان به ج

مهمترين مساله جنبش كارگري ايران ايجاد تشكل 
بعبارت . هاي مستقل صنفي ـ  اقتصادي است  

ديگر اتحاديه ،  موضوع ايجاد تشكل هايي براي 
سازمان دهي مبارزات و مطالبات اقتصادي  طبقه 

و نياز حياتي وفوري طبقه كارگر . كارگراست 
 مبارزه اقتصادي ، دفاع از همجنين ذات. است 

اتحاديه . سطح معيشت كارگران را  بازمي تاباند 
در دنياي سرمايه داري بمعناي سازمانيابي كارگران 
بعنوان فروشنده نيروي كار ، براي مذاكره و مبارزه 

اتحاديه تشكلي  .وتقابل با خريدار نيروي كار است 
است كه از حقوق فروشندگان نيروي كار دفاع مي 

اين نوع از سازمان يابي كارگران بيانگر  .كند 
اين . مبارزه طبقه كارگردر عرصه اقتصادي است 

نوع تشكل ، مبارزه اي عمدتا موردي  و مشخص 
اگرچه اصوال ذات و . ومحدود را پيش مي برد 

خصلت اين مبارزه اقتصادي است ولي بالفاصله 
 بايد تاكيد كرد كه اوال نبايد آنرا به معناي غير
سياسي بودن اين مبارزه تلقي كرد وديوار چين آنها 

بعبارت ديگر مبارزه .  را از هم جدا نمي كند 
. صنفي ـ اقتصادي الزم است ولي كافي نيست 

وثانيا به هيچ وجه نافي مبارزه سياسي اين طبقه 
بايد تاكيد كرد كه هرگاه مبارزه . نخواهد بود 

لي ودر اقتصادي بتواند به مبارزه اي در سطح م
د به تقابل دو طبقه اصلي جامعه فرابرويد وتحول ياب

  .مبارزه اي سياسي بدل شده است 
مبارزه اقتصادي ، اين ديدگاه در نگاهي عميق تر، 
ي اتحاد بين كارگران را از هدف ايجاد و برقرار

. دهد  هاي طبقه مورد توجه قرار مي ترين اليه پايين
 منافع مشخص، ز طريق تامينتنها احصول اين اتحاد

 فرد  كارگران در شفاف، موردي و ملموس فرد
يك تجمع  بزرگ قابل دست يابي وممكن خواهد 

و بنابراين اتحاديه  توده كارگران را از حالت . بود 
يك كند و به  ق و انفراد و اتميزه شده خارج ميتفر

گروه اجتماعي داراي موضع معين، ملموس و 
 است كه از طريق قابل تاكيد. كند  واحد بدل مي

اتحاديه تمايل و گرايش به وحدت در ميان 
كارگران بر رقابت و عوامل موجد وگسترش آن 

يابي  بايد افزود كه سازمان. اهد يافت غلبه خو
و .  تر است  كارگران در حوزه اقتصاد بسيار آسان

 عرصه مبارزه اقتصادي توان گفت كه تنها  در مي
 كارگران را توان بيشترين تعداد است كه مي

ي بايد تا كيد كرد كه در هر شرايط. سازمان داد 

، نماد و بيانگر رشد، بلوغ  مبارزه سازمان يافته و متشكلنفس
  . بقه كارگر  است  و ثبات سياسي ط

تشكل مستقل به اين مفهوم خواهد بود كه كارگران با  
، خود  آن را بوجود شركت داوطبانه، آزادانه، آ گاهانه

ي  توجه به ساختار آن كه از كاركردباو  آورند مي
دموكراتيك برخوردار است، بهيچ وجه وابسته ويا تحت 
اتوريته سياسي وحقوقي  دولت ويا احزاب  قرار نخواهد 

هاي كارگري در  اين ديدگاه برآن است كه تشكل.فت گر
.   استقالل از دولت - 1: زمينه بايد داراي استقالل باشندسه 

 اسقالل از احزاب سياسي – 3كارفرمايان   استقالل از – 2
  .چه احزاب راست و چه احزاب چپ 

 اي بر بنياد پذيرش مناسبات كار  اساس جنبش اتحاديه
استوار ان  سوي كارگرمزدي وتمكين بر روابط استثمار از

اي  ذاتĤ داراي محدوديت   و بنابراين مبارزه اتحاديه. است 
معيشت كارگران است وعرصه مبارزه آن دفاع از سطح 

 .خواهد بود 
  

  :اتحاديه طبقاتي ـ توده اي  سوسياليستي  
بخش ديگري از طرفداران  اتحاديه گرايي در جنبش 

ه در مقطع فعلي مساله ايجاد كارگري ضمن اذعان به اينك
اتي وفوري براي جنبش هاي صنفي موضوعي حي تشكل

ي  بر اين باورند كه بايد به ايجاد تشكل هاكارگري است،
چرا كه در ايران  امروز پايه .  صنفي ـ طبقاتي اقدام ورزيد
بورژوازي ( اصالحات سياسي اي ترين روندي كه جنبش 

داري جهاني است كه به جهان  سازد ، سرمايه را مي)
البته  . معروف گرديده است ) گلوباليزاسيون  (گستري

را نبايد  معادل ) بورژوازي (جنبش اصالحات سياسي 
همچنين  بايد برنامه بانك .  خرداد انگاشت جنبش دوم

در كشورهايي مانندكشور )طرح انطباق ساختاري ( جهاني 
ما كه  رفتن از مدل اقتصادي دولت محور به سمت اقتصاد 

و نياز شديد به سرمايه خارجي است ، مورد  بازار محور
  . توجه قرار گيرد 

دغام آن بر اين اساس براي كار كرد عملي اقتصاد ايران ، ا
همين . در بازار جهاني يك ضرورت اقتصادي است 

ي ايران و صاحبان گردد تا بورژواز  ميضرورت موجب
. قدرت سياسي  دخيل باشند و نمايندگي شوند  صنايع در
مهوري همين سيستم فعلي و در همين رژيم جيعني در 
 قدرت سياسي به) كه قيم بورژوازي  است (اسالمي  

تا به اصطالح افق هاي بلند خود را د دسترسي داشته باشن
جنبش بورژوازي ايران . د نبراي سرمايه گذاري بدست آور

مي خواهد بتدريج پروسه اصالحات سياسي را در اين رژيم 
و بهمين دليل محتواي اين جنبش و رابطه اش با . دنبال كند 

جنبش كارگران موضوعي است كه بايد بعنوان پايه ارزيابي 
  .هاي جنبش كارگري  قرار گيرد از چشم انداز

داري ايران واقعا  هيك خصلت اين دوره اين است كه سرماي
يعني نوعي از . ي نياز دارد به نوعي تشكل كارگر

هاي كارگري كه با همين ديدگاه جامعه مدني ،  تشكل
  بر اساس هارموني وسازش طبقاتي  بتواند »وبري«ديدگاه 
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هاي  تشكل.  مكاري با سرمايه كار كند در ه
واقعي كارگري كه خود داوطلبانه خواهان سازش  

 Enterprise( كار و سرمايه باشند  يعني 
unionism   .(   از آنجا كه گسترش و پيشروي

  بورژوازي( تحوالت  موسوم به اصالحات سياسي 
شرط اصلي  در ايران ممكن وميسر است، پيش ) 

مشاركت  بورژوازي در رژيم سياسي حاكم  اين 
است كه بايد تضميني وجود داشته باشد تاگشايش 
سياسي رژيم منجر به حضور فعال كارگران و 

بنابراين  .زحمتكشان در عرصه سياست نگردد
تامين هژموني بورژوازي بر جنبش كارگري  
همان پيش شرط وتضمين مشاركت مسقيم 

و . بورژوازي ايران در قدرت سياسي خواهد بود 
جامعه مدني بيان تئوريك تامين هژموني 

از اين رو  . بورژوازي بر جنبش كارگري است 
با تامين هژموني بورژوازي و تسلط بر جنبش 

رژوازي نه  به تشكل هاي كارگري ، نياز بو
 كه گرهي از كار آن باز نمي كند ، بلكه ،فرمايشي

ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري براي بخشي از 
كارگران ايران و مثال كارگران صنايع بزرگ 

  ميسر مي گردد 
عالوه بر اين با پذيرش جامعه مدني طبقه كارگر يا 

نين رهبران آن تضمين روآن وهمچبخش هاي پيش
يه داري مبارزه نكنند  مي دهندكه عليه سرماعملي 

ها وساير  ها از نفوذ كمونيست و اين تشكل
  .  گرايشات راديكال دور خواهند ماند 

 Business  (چنين اتحاديه هاي بمنزله
unionism  ( هاي كسب و كار،   اتحاديه

اهداف خود راتنها درهمكاري با سرمايه دنبال 
جه به اين كه  و بر اين اساس با توكنند مي
 مستقل كارگري هاي انداز ايجاد چنين تشكل شمچ

براي ، داردداري وجود  زير هژموني سرمايه
هايي از نوع اتحاديه  جلوگيري از ايجاد اتحاديه

، طبقه كارگر بايد تشكل  Business بمنزله
بنا كند و صد  طبقاتي ـ توده اي ـ  سوسياليستي را
  .نفي ـ اقتصاديالبته براي پاسخ به خواست هاي ص

ن به داز اين نظر گاه  طبقه  كارگر براي رسي
براي آن  ميزان كه دموكراسي  مورد نيازش حتي 

اش را ممكن كند،  هاي كارگري ايجاد اتحاديه
تواند اتكا كند و متحدين  تنها به نيروي خودش مي

و  .جستجو كندخود را در طبقات ديگر نمي تواند 
 نيز مساله پيشروي طبقه بعبارتي مساله جامعه ايران

    . كارگر ايران است 
  

  : جنبش شورايي  
تشكل هاي شورائي ، از نوع  تشكل هائي هستند 
كه موضوع قدرت سياسي را هدف خود مي دانند 

كه در مكانيزم  و با دخالت گري آحاد كارگران. 
تشكل شورائي فراهم است از خطر بوروكراتيزم 

ظه ودر هر مورد  و در هر لحاتحاديه ها ، مصون
 نظارت ارزيابي وگيري، در معرض  تصميم

اين ديدگاه . گيرد  وحسابرسي كارگران قرار مي
ضمن تاكيد براين  مساله كه  شعار تشكل مستقل 

كارگري ـ توده اي بازتاب واقعيت جنبش 
بايد به درك معتقد است كه كارگري است ، 

هوم روشن از تشكل مستقل كارگري در رابطه با مف
 از منظر اين ديدگاه  . ستقالل طبقاتي  توجه كرد ا

،  سياست،استقالل طبقاتي بمعناي  ، اهداف ، تدابير
  است، برنامه عمل، و سمت گيري هائيراه حل ها

كه هويت مستقل طبقه كارگر را در مقابل طبقه 
  .دهد سرمايه دار قرار مي

فقدان درك اصولي و روشن از اين مقوالت 
قويت گرايشات بورژوازي و غير تواند باعث ت مي

از  كارگري در ميان جنبش كارگري شده و
اين . پيشروي اين جنبش ممانعت بعمل آورد 

ديدگاه  با تعريف خود به عنوان نگرش وگرايش 
كمونيستي خواستار سازمان يابي طبقه كارگر بر 

و بر اساس آن . پايه مفهوم استقالل طبقاتي است 
مساله سازمان گوي فقط تشكل شورائي را پاسخ

تشكل شورائي ، آن . داند  يابي طبقه كارگر مي
نهاد يا تشكل توده اي ـ كارگري است كه در 
شكل و كيفيت با ويژگي ومميزه برچيدن بساط 
سرمايه و فروش نيروي كار و زيرو رو كردن 

و از همين . مناسبات كار مزدي بر پا مي شود 
رگري را ن مطالبات روزمره جنبش كا مضمو منظر،

و فرم نتيجتا درچنين تشكلي شكل . كند  دنبال مي
، و ها، اهداف تشكل بيانگر و مصداق سياست
بر اساس اين .  محتواي تشكل مستقل خواهدبود 

نظر در مقاطع مختلف مبارزه طبقاتي ،  خواست 
توانند  تصادي و يا سياسي و يا توامان ميهاي اق

ولي . براي بسيج مبارزات كارگري عمده شوند 
همواره مبارزه اقتصادي  طبقه كارگر از مبارزه 

  .سياسي جدائي ناپذير است 
 چه مبارزات طبقه كارگر افت ،در شرايط متعارف

.  كرده باشد و يا اين كه در موضع تدافعي ادامه يابد
بيانگر آن است كه مبارزات طبقه كارگر يا با 

 يا با نفوذ  گرايشات  ، ورسركوب مستقيم و مستم
يافته و مبارزات  ، سازمانمضمون درورژوائي ب

و هدايت نظم سرمايه در تحت كنترل كارگري  
مين رو مبارزات اقتصادي و  و از هآمده است 

در اين حالت . اند  سياسي، ظاهراجنبه جداگانه يافته
هر تشكلي كه پيشنهاد شود ويا سازمان ، يافته باشد 

امين آن ، توجيه گر اين انفصال  ظاهري و براي ت
از اين رو جريانات بورژوازي و همچنين . است 

كارگري بر گرايشات رفرميستي درون جنبش 
هاي صنفي اصرار  مبارزه اقتصادي و تشكل

تا از اين طريق جنبه سياسي مبارزات ورزند  مي
كارگري كه تحت تاثير اهداف و سياست سرمايه 

تشكل . داري قرار گرفته است ، پنهان بماند 
،  جنبش تغييروضعيت فعلي است و شورائي 

استراتژي فراتر رفتن از چهار چوب سرمايه داري 
و بر عكس  اتحاديه ها  آنجا كه با . را مد نظر دارد 

ويانه در تحوالت سياسي بسيج كارگران ، مبارزه ج
اند ، فقط باعث جابجائي نمايندگان  نقش داشته

  .بورژوازي در قدرت سياسي شده اند 

داران  نظريه جنبش شورائي  اصوال دوره به باور طرف
ايران تاريخا گرائي در جنبش كارگري جهان و در  اتحاديه

ها از نظر محتوائي و برنامه اي بصورت  سپري شده و اتحاديه
مانعي در مقابل ايجاد تشكل توده اي و سراسري كارگري با 
. پالتفرم و برنامه طبقاتي ضد سرمايه داري عمل مي كنند 

ورائي بمعناي تشكيالتي سراسري  ، توده اي  و تشكل ش
غيربوروكراتيك متكي به مجامع عمومي و در برگيرنده 

اين ديدگاه بر اين .  تمام عرصه هاي مبارزه طبقاتي است 
ي با مضمون باور است كه گرايش كمونيستي ،  سازمان ياب

گرائي را حتي اگر توسط خود  سنديكاليستي واتحاديه
بلكه .  دهد  شده باشد ، مورد تائيد قرار نمي كارگران ايجاد
هاي سياسي ،   بصورتو تمام توان خود را .آنرا نقد مي كند

در جهت اقناع طبقه، براي جايگزيني .....غي، ترويجي  و تبلي
با تمامي   وگيرد ها با شوراهاي واقعي بكار مي اتحاديه

گرائي به طرف شورا و جنبش  تغيير اتحاديهامكانات در 
  . ورائي تالش مي كند ش

و حمايت كند كه صرف تمايل  اين ديگاه اذعان مي
، هيچ حقانيتي از زاويه كمونيستي كارگران از اتحاديه سازي
زيرا اين تمايل نه از سر آگاهي . براي آن ايجاد نمي شود 

طبقاتي پرولتاريا كه نشان از نفوذ و تسلط فكري ، فرهنگي 
    .گري خواهد بود و سياسي بورژوازي بر جنبش كار

  
تشكل كارگري به مثابه جنبش اجتماعي طبقه 

  :كارگرعليه سرمايه داري  
هاي كارگري  ن ديدگاه  ، مدتهاست  كه اتحاديهاز منظر اي

)e unionTrad (   زير نفوذ انديشه و سيطره كامل احزاب
 وامكان ن قرار دارندبورژوازي و مخصوصا جناح چپ آ

داري براي تغيير فضاي  ضد سرمايهعاليت عناصر راديكال وف
در واقع رهبري . چيز است حاكم بر آن بسيار محدود و نا

است ي كارگري خود بخشي ازطبقه سرمايه داري  اتحاديه
كه وظيفه اصلي آن جلوگيري از نفوذ افكار ضد 

داري و به ويژه سوسياليستي در جنبش كارگري سرمايه
بش در چارچوب ومهار اين جنبش و نگاهداشتن اين جن

اين .   براي تداوم استثمار كارگران استمنافع بورژوازي و
و براي مبارزه  تشكل خود را سازمان غير حزبي طبقه كارگر

كند و همچنين بيانگر تضاد داري تعريف ميدائمي با سرمايه
اين تشكل از يك سو با حزب .عيني كار و سرمايه است 

 . مرز داردهاي صنفيكمونيست و از سوي ديگر با اتحاديه 
 تشكل كارگري به مثابه جنبش اجتماعي "بعبارت ديگر 

باشد  ي حزب كمونيست نم"طبقه كارگرعليه سرمايه داري 
و بهمين دليل بديل سياسي اقتصادي خاصي مانند 

و . دهد  ا در مقابل سرمايه داري قرار نميسوسياليسم ر
را در درنتيجه همه كارگران كمونيست و ضد سرمايه داري 

ارزه صنفي اين تشكل عليرغم اينكه بر مبناي مب. بر مي گيرد 
 اما در اين حد توقف نمي كند ـ  اقتصادي شكل ميگيرد،

و رود  ودر ادامه حركت از چارچوب سرمايه داري فراتر مي
اين تشكل پيگير تر از . كند براي الغاي كار مزدي مبارزه مي

ادي كارگران   ـ اقتصهر تشكل ديگري خواست هاي صنفي
اما مبارزه كارگران را به اين خواست ها . كند را دنبال مي

  بلكه فعاالنه در سياست دخالت مي كند . محدود نمي كند 
مفهوم استقالل در اين ديدگاه فقط بمعناي استقالل اين 

  . تشكل ها از دولت خواهد بود 
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مبارزه زنان عضواتحاديه كارگري اطريش بر عليه تعيين 
  دستمزد بر مبناي جنسيت

  
 Lisl Rizy   /   ٢١٫٠٤٫٢٠٠٥دنيای جوان از نشريه  

  برگردان ناهيد جعفرپور
  

 درصد سقوط 11،1 سال گذشته 4درآمد خالص ساالنه زنان كارگر در اطريش در طول 
در مقايسه با .   درصد مي باشد5،9رگر نموده است در حاليكه اين رقم براي مردان كا

  به بعد 2000اين تقليل دستمزدها در بخش كارگري، در بخش اداري هم  از سال 
از درآمد خالص شان را نسبت به سال قبل تر از دست % 2همواره زنان كارمند اطريشي 

ر اين  در اطريش باعث گرديده تا اختالفات درآمدي د2005رفرم مالياتي سال . داده اند
در اين ميان طبق آمار رسمي زنان كارگر و كارمند اطريشي . كشور همچنان رشد نمايد

دستمزد زنان كارگر يك سوم  . اولين قربانيان اين رفرم مالياتي مي باشند
كمترازهمكاران مردشان مي باشد و با وجود اينكه روز بروز زنان بيشتري از تحصيالت 

دار ميشوند اما اختالف درآمدي بر ميناي جنسيت عاليه و آموزش هاي شغلي بر خور
انتظار ميرود كه اين اختالف . همواره بر بازار كار اطريش شديدا حكومت مي نمايد

درآمدي بر مبناي جنسيت حداقل در مشاغل تخصصي تقليل يابد اما بر عكس، آمار 
                                                         .نشان مي دهند كه اين دسته از زنان هم از اين تبعيض فاحش رنج مي برند

 نفر بصورت نيمه وقت و پيماني 4 زن شاغل در اين كشور 10طبق آمار رسمي از هر 
بكار مشغول است و مسلما اين مسئله به همراه خود نابرابري مزدي و كار مزد ارزان را 

اشتغال زنان را  در جامعه به لحاظ بدنبال خواهد داشت و طبيعتا اين شيوه اشتغال درجه 
  .                       مدت زمان اشتغال دچار نقصان خواهد نمود

 بيش از نيمي از كمك هزينه دوران بيكاري از سوي بيمه هاي 2005در سال 
زنان % 80كه اين مسئله شامل حال   ) 773،50: 2005( بازنشستگي حذف گرديده است

در نتيجه از هر دو زن بازنشسته يكي در زير خط . مي باشدشاغل در شرايط ذكر شده 
  .                                                 فقر قرار خواهد گرفت

 ، اطريش به كشور هائي تعلق دارد 2004طبق گزارش كمسيون پارلمان اروپا در سال 
ناته سزورگيتس ر. كه اختالف دستمزدي ميان زنان و مردانش بسيار فاحش و باالست

ما بايد فورا يك سري از ":جزء هيئت رئيسه زنان اتحاديه كارگري او گ ب مي گويد
در اين . اقدامات اعتراضي براي مبارزه بر عليه تبعيض دستمزدي را سازماندهي نمائيم

 اي داريم كه زنان را نه به عنوان " درآمد و خانواده"راستا ما احتياج به يك سياست 
ها كمك خرج خانواده هستند بلكه بعنوان انسان هائي مستقل با حقوقي كساني كه تن

 8ما زنان او گ ب امسال در روز . برابر با مردان ارزيابي و راه رشد آنان را هموار سازد
 بسيج شده و " تمام دستمزد بجاي نيمي از آن"مارس روز جهاني زنان با خواست 

هدف .  بر مبناي جنسيت آغاز مي نمائيمآكسيون هاي خود را بر عليه تبعيض دستمزدي
ما ايجاد فشار بر دولت اطريش است كه با وجود اعتراضات و همچنين خواست اتحاديه 

 "مراقبت از كودكان"اروپا  نه تنها به هيچ وجه حاضر به حل مشكل مادران شاغل يعني 
لت اين نيست بلكه روز بروز در سايه اين دو) ايجاد مهد كودك هاي بيشتر دولتي( 

خدمات منهدم مي گردند و بجاي پرداخت كمك هزينه فرزاندان و كمك هزينه هاي 
فوق العاده براي زنان سرپرست خانوار با رفرم مالياتي شانس كار طوالني مدت زنان را 
بسيار تقليل داده اند نتيجه اين شده است كه روز بروز زنان بيشتري از صحنه كار 

هم كه به اشتغال مشغولند بايد با ساعاتي كم و مزدي ناچيز اجتماعي خارج شده و آناني 
 .راضي بوده و ازامنيت شغلي بر خوردار نباشند

 در هنگامي كه ما به اتحاديه اروپا وارد شديم درجه كار نيمه وقت 1995در سال 
 به اين سو اين درجه 2001از سال .ط اتحاديه اروپا قرار داشتما زير حد متوس

درجه كار نيمه وقت زنان در اطريش كامال . كار نيمه وقت بشدت باال رفته است
خانم سزورگيتز همچنين .  "باالي حد متوسط اتحاديه اروپا قرار گرفته است

ده و از اضافه مي كند كه ما خواهان رشد درآمدهاي رده پائيني  اجتماع بو
    . يورو باشد1100دولت مي خواهيم حداقل دستمزد قراردادي براي زنان ماهي 

  

  
بيانيه كانون نويسندگان ايران در اعتراض به جلوگيري از 

 نشست كانون
  

اي نسبت به    طي بيانيه كانون نويسندگان ايرانبنا به خبرگزاري ايلنا،
سندگان ايران اعتراض محدوديت هاي اعمال شده براي فعاليت كانون نوي

  . كرد
  

، قرار   اين گزارش، بنابر تصميم جمع مشورتي كانون نويسندگان ايرانبر طبق 
بر اين بود كه روز سه شنبه سيزده ارديبهشت هشتاد و چهار اعضاي مجمع 
مشورتي، هيات جديد تدارك مجمع عمومي را در منزل يكي از اعضاي 

،    پيش از برگزاري اين نشستاما چهل و هشت ساعت. خود برگزار كند
وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران براي سومين بار به بهانه نداشتن 

 .مجوز، با هشدار صريح خود تشكيل اين جلسه را ممنوع اعالم كرد
كانون نويسندگان ايران در بيانيه خود به منظور آگاهي افكار عمومي و 

 : تسازمان هاي مدافع حقوق بشر اعالم كرده اس
 هيچ نيازي به كسب مجوز   كانون نويسندگان ايران مطابق اساسنامه خود-1

 و اگر تاكنون براي برگزاري يكي دو   براي برگزاري مجمع عمومي ندارد
مجمع خواسته است كه وزارت ارشاد مجوز صادر كند، فقط به اين دليل 

ان مجوز بوده است كه متوليان و صاحبان محل ها براي برگزاري مجمع خواه
  .بوده اند

ما برگزاري مجامع عمومي ساالنه كانون را حق مسلم خود مي دانيم و -2
مصصم هستيم كه مجمع عمومي را در اولين فرصت و هر چه با شكوه تر 

  . برگزار كنيم
، پيامد   هر گونه حادثه اي كه براي عضوي از اعضاي كانون اتفاق بيفتد. 3

  .استمستقيم آن متوجه نهادهاي مسوول 
  

  سيمين بهبهاني گفتگو با
  ) ارديبهـشت    15(م سـيمين بهبهـاني      بـا خـان   »  اقبـال  «مصاحبه خبرنگار روزنامـه   

توانيـد    انـد، مـي     اي است كه مجمع شما را ممنوع اعالم كـرده            اين سومين مرتبه   -
  بگوييد چرا؟

قـه    قـه . (برويد از خودشـان بپرسـيد     . دانم  حاال كه نمي  . دانستم خوب بود     اگر مي  -
  ).خندد يم
   و ايـن خودشــان چـه كــساني هـستند؟ از ارشــاد هـستند يــا وزارت اطالعــات؟    -
انـد و     مسلماً هر دفعه يكي از آقايان لطف كـرده        . گفتم  دانستم مي    باز هم اگر مي    -

  .كند اند براي شما چه فرق مي اخطار را اعالم كرده
ع و درخواسـت  هاي دوستانه و بدون اطال  شود به صورت ميهماني و جمع        آيا نمي  -

  مجوز در كنار هم جمع شويد؟
فقط به اعضاي كانون گفته بوديم كه جمع شوند         .  ما به كسي اطالع نداده بوديم      -

  .و اگر بشود هيأت دبيران را ترميم كنيم
   پس چگونه در اين مـورد اطـالع پيـدا شـد و مخالفـت بـا آن صـورت گرفـت؟                    -
 به عالوه ما كه چيـزي        .ش دارد اند ديوار موش دارد، موش هم گو         از قديم گفته   -

  شوند همه مطلع مي. پنهاني نداريم
  العمل كانون نسبت به اين قضيه چيست؟  حاال عكس-
اند به فعاليت خـود       اعضاي كانون به اتفاق تصميم گرفته     . تان عرض كنم     خدمت -

ايـن هـر    . يعني مبارزه با سانسور و حمايت از آزادي انديشه، بيان و قلم ادامه دهند             
  .و مطلب از اصول منشور ما هستندد
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  راني در اياست جمهورين دوره انتخابات رينهم
  در جناح حاكم، سردرگمي در اپوزيسيونشتت ت

  احمد آزاد
  
نتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسالمي ا

ان در پيش است و به اعتراف بسياري  بسته اير
ترين و غيردمكراتيك ترين انتخابات در تاريخ 

اگر چه هنوز كانديداها . جمهوري اسالمي است
شوراي نگهبان به » ماشين حذف«معرفي نشده و 

كار نيافتاده است، ولي از هم اكنون  مي توان 
  اني و اقتدارگرايحدس زد كه تنها جناح خامنه ا

 گري نمايش انتخاباتي، بازنيخواهند بود كه  در ا
جناح ديگر حكومت، اصالح .  خواهند بودياصل

طلبان، اميدي ندارند كه بتواند كانديداي خود را 
با اين وضع . از سد شوراي نگهبان عبور دهند

تكليف ديگر نيروهاي سياسي و اپوزيسيون رژيم 
از سوي ديگر با شكست .  روشن استپيشاز 
الح طلبان در پيشبرد برنامه خود، مردم  اميد به اص

تحول از درون رژيم و به دنبال آن اميد به اين كه 
از طريق صندوق هاي راي بتوانند گامي در جهت 
بهبود وضعيت زندگي ومعيشت خود بردارند را از 

 و اتتوجهي مردم به انتخاب روند بي. اند دست داده
نتخابات ها از دو ا عدم شركت در راي گيري

گذشته آغاز شده و به اعتبار نظرخواهي هاي 
و اعتراف بسياري )  هر چند محدود( انجام شده 

از دست اندركاران سياسي، كاهش مشاركت 
مردم در نهمين دوره  انتخابات رياست جمهوري 

   .بيشتر از گذشته خواهد بود
 چه كاهش روند مشاركت مردم در انتخابات اگر

توجه مردم به آن و سرنوشت توان به كاهش  را مي
اين انتخابات تعبير كرد، ولي همزمان اين انتخابات 
در شرائط بسيار حساس و ويژه اي برگزار 

تهاجم امريكا به عراق و افغانستان و . شود مي
حضور نظامي در اين دو كشور همراه با تقويت 

 هاي خود در ديگر كشورهاي همسايه يگاهپا
ي حكومت اسالمي و ايران، ماجراجويي هاي اتم

فشار امريكا و اروپا بر حكومت ايران به منظور 
شفاف كردن فعاليت هاي اتمي خود و قطع تالش 

 و احتمال دستيابي وميهايش براي غني سازي اوران
به بمب اتمي از اين راه، انجام انتخابات در عراق و 

خاورميانه « سياست هاي امريكا براي مجموعه
يي خود تغيير حكومت ، كه در هدف نها»بزرگ

 در دستور كار خود دارد، زيفعلي ايران را ن
موقعيت كنوني ايران و اين انتخابات را ويژه كرده 

   .است
گي عمدتا خود را از يك سو در تالش   ويژهاين

هاي رژيم براي كشاندن مردم، درحد متعارف 
 جهان، به پاي صندوق ي كشورهاگري در ديكنون

 در درگيري هاي جناح گري ديهاي راي و از سو

هاي دروني براي تعيين نامزد پست رياست 
جمهوري و در برخورد اپوزيسيون به آن نشان مي 

   .دهد
 چند ماه پيش با شروع جنب و جوش در درون از

جناح خامنه اي و اقتدارگرايان براي تعيين نامزد 
پست رياست جمهوري، عمال مبارزه انتخاباتي 

و در حال هزيمت صف شكست خورده . آغاز شد
اصالح طلبان نيز به خود تكاني داد و با مراجعه 

» محبوب امام«خاتمي و كروبي به نخست وزير 
 تالش خود را براي استفاده از وسوي،حسين م

در صفوف اقتدار . ماترك خميني آغاز كرد
 هماهنگي و يگرايان، عليرغم تشكيل يك شورا

ا حضور برخي از سنگين وزن هاي اين جناح، ام
اجماعي صورت نگرفت و هر كس ساز خودش را 
زد و درنهايت چند چهره بي اعتبار خودشان، 

 نينسل دوم و سوم ا. خودشان را نامزد كردند
 ي از دو دهه و جانفشانشيجناح پس از گذشت ب

 شتريدر راه حفظ نظام حاكم، اكنون خواهان سهم ب
 مقتدر ي حضور چهره هاگريدر قدرت بوده و د

 خاموش كردن عطش يكومت برانسل اول ح
 ،يتي وال،يتوكل. ستي ني كافناني ايقدرت طلب

 عقبه به نقش گري دگراني و دبافي قال،يجانيالر
 ي در جلوي و آمده اند تا نقشستندي ني راضانيآقا

  .صحنه بدست آورند
 صفوف اصالح طلبان هم پس از جواب رد در

 دهن باز يشكاف قديمي به تمام» حسين موسوي«
. كرد و دو نامزد نسبتا سنگين وزن معرفي شدند

مبارزه انتخاباتي آغاز و بازار وعده و وعيد مجاني 
در . گرم و پرشتاب، به جلب مشتري فرياد برداشت

اين بين رفسنجاني نيز با ناز و كرشمه هاي خود 
مترصد زمان مناسب براي ورود به صحنه انتخابات 

  .است
  

    سياسيمنافع
 جناح هاي حكومتي، اين انتخابات منافع براي

براي جناح خامنه اي و . سياسي معيني دارد
اقتدارگرايان، دست يابي به صندلي رياست 

 قوه استيجمهوري به معني بدست آوردن ر
اجرايي در حكومت اسالمي است كه فعال از 

با اين موفقيت ، آنها موفق . كنترل آنها خارج است
. دست خواهند شدبه تشكيل يك حكومت يك 

اما در همين جناح اختالف بر سر چگونگي 
سياست هاي آينده جمهوري اسالمي به شكاف در 
صوف آنها و عدم توافق بر سر يك كانديدا 

 يدر حالي كه تندروها بهمراه برخ. انجاميده است

 چماق كياز جوانترها خواهان يك حكومت اسالمي  با 
 ترشان به بين واقعبزرگ مذهبي هستند، برخي عناصر 

هاي خشن سركوب واقف بوده و  خطرات بالواسطه سياست
تر و دست يافتن به  خواهان كاربرد سياستهايي ماليم

توافقاتي با اروپائيان به منظور كاهش خطر تهاجم امريكا و 
در اين بين رفسنجاني . از دست دادن كامل حكومت دارند

 مي كوشد نرايابا آگاهي از تمايالت اين بخش از اقتدارگ
تا خود را بهترين فرد براي چنين سياستي معرفي كرده و آنها 
را وادارد تا وي را نامزد مناسب خود براي پست رياست 

 تندرو يا] از چهرهياگر چه علنا برخ. جمهوري اعالم كنند
 ي به جلوي بشدت با بازگشت رفسنجانيهمچون توكل

 تا شدكو يوي همزمان م.  مخالف استراني ااستيصحنه س
با بزرگ كردن خطر امريكا، اصالح طلبان ميانه رو را هم 
متقاعد كند كه زمانه براي زورورزي با جناح ديگرمناسب 

اي مورد توافق دو  طلبد كه چهره نيست و حفظ نظام مي
جناح و طبعا، توانمند در كنترل جناح اقتدارگرا، بر صندلي 

ته اي رياست جمهوري اسالمي ايران بنشيند و كشتي شكس
اين . به ساحل آرام برساند» خليج«حكومت را از توفان 

طلبان از لزوم  تاكتيك تا كنون كارآ بوده و بخشي از اصالح
ضمن آن . اجماع حول رفسنجاني صحبت به ميان آورده اند

اند كه  كه برخي از كانديداهايي جناح مقابل نيز اعالم كرده
ود  خريدر صورت حضور رفسنجاني، از كانديداتو

   .انصراف خواهند داد
 ي براي اصالح طلبان  شركت در  انتخابات فرصتبراي

پيروزي در انتخابات، . بازگشت به صحنه سياسي است
اگرچه تغييري در سياست هاي تاكنوني آنها نخواهد داد، اما 
پس از شكست سختي كه در انتخابات مجلس متحمل 

ا در صحنه شدند، پيروزي در اين انتخابات، نوعا حضور آنه
 تثبيت كرده و ميزان خسارت سياسي ناشي اسياسي ايران ر

دو كانديداي .  از رويگرداني مردم را محدود خواهد كرد
فعلي ، كروبي و معين ، بخوبي واقفند كه در چارچوب 
جمهوري اسالمي، رئيس جمهور قدرت مانور زيادي ندارد  

 بيش» تداركاتچي«در بهترين حالت همچون خاتمي، يك 
 كه با پيروزي در اين انتخابات، به ارنداما اميدو. نخواهند بود

شرطي كه از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور 
بويژه آن كه . كنند، توان چانه زني بيشتري را بدست آورند

در مقابل رفسنجاني از موقعيت بهتري براي برقراي رابطه با 
كومت اسالمي اروپائيان و متعادلتر كردن سياست خارجي ح

   .برخوردارند
  
 كه رفسنجاني به كانديداي اصلي دو جناح تبديل شود اين

يا نه، معين و كروبي از صافي شوراي نگهبان عبور كنند يا 
نه و اينكه نهايتا نمايش نهمين دوره انتخابات رياست 
جمهوري ايران تماشايي بشود يا نه، يك مسئله است و 

براي همه . ه ديگري استشركت مردم در اين نمايش مسئل
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 كه خواهان حفظ اين نظام هستند شركت يكسان
 ي كشورهاي كنوناسيمردم در راي گيري در مق

 در حد يمشاركت(  ي پارلماني دمكراسيدارا
. از اهميت بسياري برخوردار است) پنجاه در صد

اگر چه رژيم به نظر مردم و خواست آنها توجهي 
ه پشيزي نمي نمي كند و افكار عمومي برايش ب

 حاضر چه در عرصه بين المللي الارزد، ولي در ح
و چه در عرصه داخلي با چالش بزرگ مواجه 

ميزان شركت مردم در انتخابات چه خواهد : است
بود و براي كشاندن مردم به پاي صندوق هاي راي 

   چه بايد كرد؟
 خواهد بود اگر تصور شود كه مسئله ميزان اشتباه

تخابات صرفا مصرف خارجي مشاركت مردم در ان
بايد توجه داشت كه اين رژيم از . خواهد داشت

دل يك انقالب بيرون آمده و در تمام اين سالها 
به تمام و » امت مسلمان«مدعي بوده كه از حمايت 

كاهش حضور مردم پاي . كمال برخوردار است
 هاي راي به معني رويگرداني مردم از اين دوقصن

اگرچه اين روي  .حكومت تلقي خواهد شد
گرداني از مدتها قبل آغاز شده است، ولي در هر 
نوبت چشمگيرتر شده و ضربه جدي تري به 

بي دليل .  رژيم در درون جامعه زده استيها پايه
نيست كه جنتي در نماز جمعه و رئيس سازمان 

 و مبلغين تحريم انتخابات خالفاناطالعات رژيم م
   .كنند را تهديد مي

پس از « : » نامه« روزنامه نگار نشريه بقول
 دوره انتخابات رياست 8مشاركت مردم در 

جمهوري، مهم ترين مسأله اي كه اين روزها در 
افكار عمومي جامعه مورد بحث قرار مي گيرد، 
انتخاب بهترين گزينه براي اين منصب نيست، 
بلكه چالش مهم تر حضور و عدم حضور در پاي 

مسأله اي كه در دوره  ست؛صندوق هاي رأي ا
هاي مختلف انتخابات، با دو عبارت مشخص 

به عنوان يك توجيه سنتي يا در  "تكليف شرعي"
به  "مشاركت در تعيين سرنوشت"توجيهي مدرن 

 نامه هينشر( » .راحتي مي شد از كنار آن عبور كرد
شماره  – متفاوت كرديانتخابات نهم و چهار رو -

 در اهواز ي در سخنرانزين »يتي اكبر واليعل«و ) 37
دشمنان منتظرند تا ميزان مشاركت «: گفته است 

مردم را در اين انتخابات مهم و سرنوشت ساز 
ببينند و اقتدار نظام را بر اين اساس ارزيابي 

   )بهشتي ارد11 كشنبهي -رنايا( ».كنند مي
  

   و انتخاباتاپوزيسيون
 انتظار مي رود كه در فضاي كامال غير چنين
تيك انتخابات آينده، اپوزيسيون  سياست دمكرا

اما متاسفانه چنين . را پيش گيرد»  تحريم«
 هنوز از اپوزيسيون استي در سيهماهنگ

اپوزيسيون . جمهوري اسالمي ديده نمي شود
همچون سالهاي گذشته همچنان در مقابل سياست 
هاي رژيم پراكنده عمل كرده و بخشي از آنها 

ردمكراتيك اين همچنان و عليرغم شرائط غي
انتخابات، درپي يافتن مفري براي شركت در آن 

اين واقعيتي است كه شركت در اين . هستند
انتخابات، بدون شرط و شروط و اما و اگر، يك 

اين را حتي شاگردان سال . خودكشي سياسي است
 كنند چه بيتوانند ارزيا اول مدرسه سياست هم مي

ابراهيم « اي چون برسد به سياست مدار سالخورده
براي وي و .  »نهضت آزادي«و يارانش در » يزدي

مذهبي تحريم  -بسياري از چهره هاي ملي 
انتخابات به معني كنار گذاشتن روش هاي مسالمت 
آميز و مسامحه با حكومتيان و بستن در هر گونه 

 يعني انتخاباتتحريم . تفاهم و توافق با آنان است
 با گروه خوني راديكاليزه كردن جنبش مردم و اين

از سوي ديگر اين انتخابات . آقايان همخواني ندارد
چنان رسوا است كه با يك من سريش هم نمي 
توان ظاهر نيمه دمراتيك هم به آن بست و مدعي 
رعايت قواعد دمكراسي و روش هاي مسالمت 

 – ملي ودر اين مسير نهضت آزادي . آميز شد
»  خواهاناتحاد جمهوري «مذهبي ها تنها نيستند و 

. نيز، كه ظاهرا الئيك هم هستند، با آنها همراهند
مشكل اين بخش از اپوزيسيون يافتن راهي است 
براي آن كه هم در انتخابات شركت كنند و هم در 

   !!!آن شركت نكنند
نامزدي خود براي پست رياست جمهوري  »يزدي«

كرده است » شوراي نگهبان«  يرا مشروط به استعفا
قرار است يك » وري خواهاناتحاد جمه«و 

كانديداي مجازي معرفي كرده و با يك برنامه 
طبعا نه شوراي . مجازي در انتخابات شركت كنند

نگهبان استعفاء خواهد داد و نه كانديداي مجازي 
سر از صندوق » اتحاد جمهوري خواهان«دوستان 

اما به اين ترتيب هم . هاي راي در خواهد آورد
به » حاد جمهوري خواهانات«نهضت آزادي و هم 

خود عمل   »كيدمكرات«و » ملي ميهني«وظائف 
كرده و ضمن شركت در انتخابات، عمال به دليل 

اند، در آن  ناممكن بودن شرائطي كه برگزيده
   .اند شركت نكرده

توان اين گونه ترفندها را يك اقدام   چه حد ميتا
اي بايد  سياسي درست و سنجيده دانست؟ لحظه

كه به چه ميزان براي هر حزب يا دسته انديشيد 
سياسي ساده است تا شرطي ناشدني را در مقابل 
خود گذارد و سپس با بوق و كرنا در طبل تبليغاتي 

نگذاشتند، وگرنه ما آماده « خود بكوبد كه 
برخي از سياستمداران  قهرمان . » مشاركت بوديم

ترس از راديكاليسم . رهاكردن گريبان خود هستند
  .قدام سياسي را به مضحكه مي كشاندگاه ا
 چرا كه ست،ي اين پيشنهادات ابتدا به ساكن نالبته

نيرويي كه همچنان در پي تحول از درون اين رژيم 
است، بايد هم بكوشد تا در چارچوب تعيين شده 

پس بايد بر غير . توسط اين رژيم بازي كند
ترين انتخابات چشم فروبست، بي  دمكراتيك

 را ناديده گرفت  و با تعيين يك اعتنايي مردم

!!   مستقل  در بازي انتخاباتي رژيم شركت كردنديدايكا
پذيرش تحريم انتخابات رياست جمهوري به معني اعتراف 
به ناممكن بودن اصالحات از درون اين رژيم است و اين با 
. خط مشي سياسي اين بخش از اپوزيسيون همخواني ندارد

با سياست هاي من مطابقت ندارد، بدا اگر واقعيتها « به قولي 
  »به حال واقعيت ها

  
 از اپوزيسيون در مقابل سياست تحريم موضع گرفته بخشي

 كه تحريم يك واكنش  انفعالي است كند يو چنين عنوان م
. كند هايي كه در گذشته صورت گرفته اشاره مي و به تحريم

ت كه هاي ارائه شده نيز با اين توجيه اس حل بخشي از راه
.  شددتحريم انفعالي تنها به انزواي سياسي مردم منجر خواه

. بايد از فضاي سياسي موجود حول انتخابات استفاده كرد
واقعيت اين است كه در جريان انتخابات، فضاي سياسي تا 

ميزان اين تحرك به ميزان . شود حد معيني فعال مي
رزه دمكراتيك بودن انتخابات، آزادي فعاليت سياسي و مبا

 احزاب سياسي مخالف و تاثير واقعي نتيجه يانتخابات
 ي تالش برايول.  بر زندگي مردم بستگي داردتخاباتان

 ي تواند به معني نمزي مردم نياسي سي از انزوايريجلوگ
  . مردم باشدبي و فريپراكن توهم
 بپذيريم كه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در اگر

در جمهوري » انتخابات«اعتمادي كامل مردم به  شرائط بي
اسالمي و در وضعيت كامال غيردمكرتيك برگزار خواهد 

تواند سنجيده و  شد، چه سياستي از جانب اپوزيسيون مي
گيري از شرائط باشد؟ آيا دامن زدن به  ناظر بر بهره

از طريق معرفي كردن كانديداي مجازي يا تعيين  »اتانتخاب«
شروط براي ورود به عرصه رقابت ها و غيره يك اقدام 

تر اين نخواهد بود كه با  سياسي سنجيده است؟ آيا درست
تاكيد بر شرائط كامال غير دمكراتيك حاكم بر انتخابات، 

شان كه همانا عدم  مردم را تشويق به استفاده از حق قانوني
ر انتخابات است نمود؟ بخشي از دوستان در  دتشرك

اپوزيسيون با بوق و كرنا چنان مي نمايانند كه تنها نشان 
. است» راي دادن«و » انتخابات«شركت در » متمدن بودن «

درحالي كه همانقدر كه هر شهروندي حق دارد در انتخابات 
شركت كند، همانقدر هم حق دارد تا در اعتراض در 

گيري به  عدم شركت در راي. كند نتگيري شرك راي
هيچوجه به معني يك اقدام غير قانوني يا غير شهروندي 

   .نيست
 ايران مي تواند در اعتراض به شرائط غير اپوزيسيون

 كند و مردم را نيز به ميدمكراتيك انتخابات، آن را تحر
» انتخابات«. عدم شركت در آن به همين دليل دعوت كند

آن .  آزادي و دمكراسي استهدف استقرار. هدف نيست
زمان كه آزادي و دمكراسي رعايت نمي شود، بهترين راه 

 آزادي، رد نمايش انتخاباتي است كه به نام قضاعتراض به ن
   .آزادي صورت مي گيرد

  

 



1384 ارديبهشتاتحاد كار    ۱۲۷ 
 

    صفحه  
 

14

 
) 91( در آخرين شماره خودنشريه آرش

 نفر از 565ضمن انتشار متن بيانيه 
ي سرگشاده  روشنفكران داخل كشور و نامه

به امريكا در خارج از كشور، با تعدادي از 
فعالين سياسي در خارج از كشور پرسش 

  :زير را در ميان گذاشته است
درشرائط حساس كنوني ايران و جهان،  «

نامه سرگشاده به مردم «نظر شما درباره 
ابراز مخالفت تعدادي از ايرانيان به » آمرِيكا

 565حمله نظامي آمريكا و بيانيه تحليلي 
نفر از فعاالن سياسي و دانشجوئي 

راهكار حتمي و نهائي، گردن نهادن «ايران
چيست؟ آيا از اين » به راي و ارده ملي است

  »نامه و بيانيه حمايت مي كنيد يا نه، چرا؟
بين كساني كه به اين پرسش پاسخ داده در 

اند، سه تن از رفقاي سازمان فرزانه 
عظيمي، رئوف كعبي و مسعود فتحي 
هستند كه در زير متن پاسخ آنان را براي 

  .اطالع خوانندگان نشريه درج مي كنيم
  
  
  

  
ديوارهاي مانع 
  همفكري و همياري

  فرزانه عظيمي
  
  

 11ز جهان ما در سالهاي اخير و بخصوص پس ا
سپتامبر دستخوش  تغييرات شديدي بوده است 
و سياست آمريكا در قبال منطقه نيز پس از آن 
با تغيير قابل مالحظه اي همراه بوده كه تاثيرات 
. خود را در سطح منطقه برجاي گذاشته است

، سياست امريكا در رابطه 57اگر در زمان انقالب 
 با منطقه ايجاد كمربند سبز بود و بدنبال آن
پشتيباني از قشري ترين و مذهبي ترين جنبش 

 سپتامبر نقطه عطفي در نه فقط چرخش 11ها، 
قاطع از اين سياست، بلكه حركت در جهت 
زدودن آثار چنين سياستي كه اين بار دامن خود 
آمريكا را گرفته بود، برقراري ثبات و ساقط 

پس از . كردن حكومتهاي توتاليتر در منطقه بود
مبارزه با تروريسم در صدر  سپتامبر، 11

سياستهاي آمريكا قرار گرفت و دولت آمريكا با 
حمله به عراق به بهانه داشتن سالح اتمي و 
عليرغم مخالفت دولتهاي اروپائي و افكار عمومي 
جهان، نشان داد كه در پيشبرد سياست جديد 
خويش بسيار جدي است و حاضر است بدون 

ر نيز، اين همكاري و پشتيباني دولت هاي ديگ

پشت سر داشتن چنين .  سياست را عملي سازد
تجربه اي از يكسو و تالشهاي دولت جمهوري 
اسالمي در غني سازي اورانيوم و عدم موفقيت 
مذاكراتي كه بسيار به درازا كشيده است، و 
باالخره تهديد آمريكا به حمله نظامي به ايران، 

راي شرايط تكرار تجربه عراق در مورد ايران را ب
بسياري از ايرانيان وطن دوست و كساني كه 
مسائل ايران را دنبال مي كنند، به يك احتمال 

نامه  سرگشاده جمعي . جدي تبديل ساخته است
از ايرانيان به مردم امريكا نيز، درست در بحبوحه 
مذاكرات بر سر مساله هسته اي ايران و تهديدات 
دولت آمريكا به حمله نظامي در صورت عدم 

وقف اين تالشها، نوشته شد و طبيعتا در آن به ت
عواقب و نتايج زيانبار چنين حمله اي اشاره شده 

  :در اين نامه از جمله آمده است. است
هر گونه تهاجم به ايران يا بمباران آن به  "

گري، تقويت تسلط قشريون ¬گسترش نظامي
مذهبي بر دولت و ملت و نقض بيش از پيش 

راتيكِ مردم خواهد حقوق بشر و حقوق دمك
  .انجاميد

ما شما را به مخالفت با هر گونه مداخلهء نظامي 
در ايران و فعاليت براي گسترش صلح واقعي در 

  "خوانيم¬منطقه فرا مي
من فكر مي كنم كه امضا كنندگان اين نامه روي 

و آن اينكه . نكته مهمي انگشت گذاشته اند
قض تهاجم نظامي به ايران، بيش از هرچيز به ن

حقوق بشر منجر شده و تقويت تسلط قشريون 
مردم كشور ما . مذهبي را به دنبال خواهد داشت

تجربه جنگ ايران و عراق را فراموش نكرده اند، 
كه طي آن به بهانه شرايط جنگي، هر صداي 
آزاديخواهانه اي با برچسب خدمت به دشمن، در 
نطفه خفه شده و سركوب در عرصه هاي مختلف 

از سوي ديگر قربانيان . ر شدت گرفتهرچه بيشت
شرايط جنگي فقيرترين و ضعيف ترين آحاد 

 "منظورم از شرايط جنگي الزاما. جامعه هستند
بلكه فضاي جنگي و . حمله نظامي نيست

تهديدات و محدوديتهاي مختلف را هم شامل مي 
فقط در عراق در دوران تحريم اقتصادي، به . شود

دارو، نزديك به دليل وارد نشدن شير خشك و 
نيم ميليون كودك عراقي جان خود را از دست 

بنابراين من نه فقط با حمله نظامي به . دادند
ايران مخالفم، بلكه فكر ميكنم ما بايد با هرگونه 
تحريم و اقداماتي كه دامنه ضرر آن مستقيما به 

در شرايطي . مردم وارد مي شود، مخالفت كنيم
دولت حاكم كه اكثريت مردم يك كشور با 

مخالفند و ما هر روز شاهد ابراز مخالفتها از سوي 
اقشار مختلف مردم هستيم، دخالت نظامي مي 
تواند فقط به اين روند و به اين صداهاي 

   .آزاديخواهانه ضربات جبران ناپذير وارد سازد
امروز  تحوالت منطقه نيز نشان مي دهند كه 

ومت ديگر دولتها به سياق سابق نمي توانند حك
، تا برگزاري انتخابات "مخملين"از انقالبات . كنند

آزاد و ساقط كردن دولت و باطل كردن نتايج 
انتخابات تقلبي از طريق تظاهرات خياباني، و 

باالخره پيشرفت هرچند آهسته روند صلح در خاورميانه، 
همه و همه نمودهاي آشكار  رشد دمكراسي در منطقه 

  .است
ان نيز تافته جدا بافته نيست و در واقعيت اين است كه اير

بيانيه تحليلي . زنجيره اين تحوالت قرار خواهد گرفت
در .  نفر نيز يكي از نمودهاي بارز اين امر است565

شرايطي كه هر وب الگ نويس را براي ابراز انتقاداتي چند 
به زندان مي افكنند، و هر روز روزنامه اي تعطيل مي شود 

مع و تشكلي ممنوع است، انتشار و در شرايطي كه هر تج
چنين بيانيه اي نشان از آن دارد كه اوال اراده براي تغيير 
بسيار قوي است، ثانيا اين اراده يك جمع انديشمند و 
فعالين سياسي  است كه با شجاعت، به ارائه فاكتهاي 
مشخص پرداخته، بي لياقتي دولت كنوني را به تصوير مي 

ذاشتن امضاي افرادش در كنار كشد و ثالثا اين جمع از گ
اراده اي كه وفاق ملي را براي پايان . يكديگر، ابائي ندارد

دادن به وضعيت كنوني از يكسو، جلوگيري از دخالت 
خارجي از سوي ديگر دنبال مي كند و با صدائي رسا اعالم 

 راهكار حتمي و نهائي، گردن نهادن به راي "مي كند كه 
 مي كنم خطاب اين گفته نه من فكر. "و اراده ملي است

فقط به حاكمان جمهوري اسالمي، بلكه به تمام كسان از 
جمله دولتهاي خارجي است كه اراده ملي و خواست مردم 
ايران را در تعيين تكليف با سرنوشت خود ناديده گرفته، و 
مي خواهند از جمله با دخالتهاي نظامي، آن چيزي را 

اراده و خواست اين ملت ديكته كنند كه شايد ابدا راي و 
  .نباشد

همانطور كه در نامه به مردم آمريكا نيز به تجربه دخالت 
هاي آمريكا در امور ايران اشاره شده است، اگر دولت 
آمريكا بخواهد از تجربه هاي قبلي خويش در رابطه با 
ايران و همچنين از تجربه اخير عراق درس بگيرد و 

بايد به اين خواست كه از عاقالنه عمل كند، قبل از هرچيز 
جانب بسياري از احزاب، سازمانها و شخصيتهاي 
. اپوزيسيون ايراني نيز پشتيباني شده است، گردن گذارد

 مرداد را در 28در شرايط فعلي اگر آمريكا نخواهد تجربه 
اذهان ايرانيان دوباره متبادر كند، يا بهتر بگوئيم اگر 

حدودي التيام بخشد، بخواهد آثار زخم حاصل از آن را تا 
بايد كه اين بار به گونه ديگري عمل كرده و اگر واقعا 
مخالف برقراري دمكراسي در ايران نيست، با پشتيباني از 
اپوزيسيون ايراني چه در داخل و چه در خارج، و حمايت 
از خواست انتخابات آزاد، به واقعيت بخشيدن خواست 

 راي مردم گذار مسالمت آميز به جامعه اي كه در آن
  .تعيين كننده است، ياري رساند

آنچه كه هم در نامه به مردم آمريكا و هم در بيانيه  
 نفر به چشم مي خورد، اشاره به شرايط 565تحليلي 

متحول و حاد كنوني در منطقه و تاكيد بر يك راه حل 
منطقي و عملي با توجه به ميثاق هاي بين المللي است و 

ز منافع ملي چه در قبال دولتهاي مهم تر از هرچيز دفاع ا
در بيانيه . خارجي، چه در قبال دولت حاكم بر ايران است

  :تحليلي از جمله آمده است
امضاء كنندگان اين بيانيه نه در سر خيال ايجاد ناامني و "

ما را آن .  آشوب دارند و نه در كف سالحي براي براندازي
يط قدر كياست و عقل هست كه تشخيص دهيم در شرا

امروزي كشور و منطقه هرگونه ناامني و آشوب به زيان 
ملت تمام مي شود و آن قدر تجربه اندوخته ايم كه كشور 

  ".را به ناكجا آبادي ديگر هدايت نكنيم
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بنابراين هم امضا كنندگان اين بيانيه و هم امضا 
كنندگان آن نامه بر اينكه هر گونه ناامني و 

ملت بوده و به آشوب و وضعيت نظامي، به زيان 
گري، تقويت تسلط قشريون ¬گسترش نظامي

مذهبي بر دولت و ملت و نقض بيش از پيش 
  .حقوق بشر منجر خواهد شد، تاكيد دارند

امضا كنندگان بيانيه همچنين اعالم مي دارند 
كه خواهان تغيير ساختار قدرت حكومتند و  
فرصت و راهكار حتمي و نهايي را گردن نهادن 

به اين ترتيب . اده ملي مي دانندبه راي و ار
تغيير شرايطي را اعالم مي كنند كه در آن ديگر 

  .اصالحات به شيوه سابق نمي تواند پيش برود
من فكر مي كنم كه روندي كه آغاز شده است و 
اين نامه و بيانيه نيز نمودهائي از آن هستند، در 
واقع نشانه آن است كه خواست تغيير ساختار 

 خود مردم و با راي و اراده حكومت به دست
آنان، به يك مخرج مشترك براي بسياري از 
نيروها چه در داخل و چه در خارج تبديل شده 
است و در اين ميان عليرغم اختالفات فكري و 
گرايشي عميق و چندين ساله، مي رود كه يك 
اراده واحد و بهتر بگويم، زمينه ها و پيش شرط 

ترين  يهاي يك وفاق ملي بر سر اساس
نزديك به . هاي مردم ايران آماده شود خواسته

سه دهه حكومت جمهوري اسالمي، شناخت و 
تجربه كافي را بدست همه نيروهاي اپوزيسيون 
داده است و چه نيروهائي كه در ايران هستند و 
چه آنها كه به اجبار به خارج از مرزهاي ايران 
تبعيد شدند، در طرز فكر و نگاه خود دچار 

تغييراتي كه . رات زيادي شده اندتغيي
خوشبختانه اين دو را با تمام تنوع در دو بخش 
نيز، به يكديگر و براي رسيدن به ايراني آزاد، 

پشتيباني وسيع از اين بيانيه . نزديكتر كرده است
توسط نيروهاي مختلف اپوزيسيون در خارج از 

   .كشور نيز بيانگر اين واقعيت است
و پشتيباني وسيع از آن، دادن اين بيانيه ها 

بدون در نظر گرفتن اختالفات گرايشي و 
عقيدتي، نشانه بلوغ فكري و سياسي بسياري از 
. انديشمندان و فعالين سياسي ميهن ماست

گرچه به نظر بعضي از ناقدان، دادن بيانيه و 
جمع كردن امضا و يا حمايت از آن، چندان كار 

 كار از مهمي نيست ولي به نظر من، نتيجه اين
جمله شكستن تابوهائي است كه ما سالهاست در 

من فكر نمي كنم كه . اذهان خود ساخته ايم
كسي دچار اين توهم شده باشد كه در حال 
حاضر در ايران آنچنان شرايط آزادي ايجاد شده 
است و همه امضا كنندگان توانسته اند در فضائي 
ه آزاد به بحث و تبادل نظر بپردازند و اين بياني

حاصل چنين پروسه اي است، بلكه اين بيانيه 
بيشتر نشان از تالش اين جمع در فرياد زدن اين 
خواست به صداي بلند و اراده مشترك آنان در 

ها  وادار كردن حكومت به تمكين بر اين خواست
از يكسو و ايجاد اميد در ميان مردم براي امكان 

  .چنين تغييري از سوي ديگر است

هر تغييري بايد ما در قلمرو انديشه قبل از ايجاد 
اين گام اول . به ضرورت و امكان اين تغيير برسيم

است و پس از آن بايد به اين فكر كرد كه چگونه 
امروز خواست . مي توان اين تغيير را ايجاد كرد

تغيير ساختار حكومت، به خواست اكثريت 
اپوزيسيون حكومت تبديل شده است، اما هنوز در 

نگي رسيدن به آن، بايد راه كارهاي تعريف چگو
قبل از اينكه . مشخص جستجو شده و ارائه شوند

بسياري از احزاب، سازمانها، شخصيتها چه در 
داخل و چه در خارج بتوانند براي ايجاد 
آلترناتيوي در قبال حكومت فعلي به بحث و 
تبادل نظر و ارائه راهكار بپردازند، بايد ديوارهاي 

كه مانع همفكري و همياري در موجود بين خود، 
رسيدن به هدف عاجل پايان دادن به وضعيت 

ادامه اين روند مي .  موجود است را، از بين ببرند
تواند فراروئي به راهكار مشتركي باشد كه 
اپوزيسيون در داخل و خارج كشور از طريق 
كارزار مشترك خود بدان دست پيدا كرده و 

مردم فراهم زمينه را پراي برقراري جمهوري 
  .خواهد ساخت

بنابراين من به سهم خود به چنين تالشهائي ارج 
بسيار مي گذارم و  به نظرم در شرايط حساس 
كنوني ايران و منطقه، هر حركت جمعي و كارزار 
مشترك، مي تواند ما را يك گام به وفاق ملي 
براي پايان دادن به حكومت اقتدارگراي كنوني 

  .نزديك تر كند
 
 
 
 

  
  بن بست افنامه اعتر

  رئوف كعبي
  
  

 چند و ي طرح نكاتي است برايمطلب زير تالش
 نامة "نيز پاسخ به پرسش شما پيرامون 

 بيانية " و همچنين "سرگشاده به مردم آمريكا 
 داخل ي فرهنگ– ي نفر از فعاالن سياس565

 نامه " اختصار ، بدانها با عنوان ي كه برا"كشور 
  .م داشت  اشاره خواه" بيانيه " و "

 از هم و در نتيجه ، يگرچه با اندك فاصله زمان
 و " نامه " كم و بيش مشابه، اين دو يدر شرايط

  منتشر شدند ، اما از يكطرف با دو نگاه " بيانيه "
گوناگون نگاشته شده و از طرف ديگر به دو 

 با اين. اند موضوع متفاوت ، هر كدام پرداخته
م و در تناقض با تاكيد كه ميتوانند در مقابل ه

  .يكديگر ، قرار نگيرند
 آمريكا و ي ، مخالفت با مداخلة نظام" نامه "

 يجنگ عليه ايران را برجسته نموده و مخاطب و
 ، " بيانيه " ي در آمريكا است ولي، افكار عموم

 ينشان ميسازد و رو  جامعة ايران را خاطريبست سياس بن
  .به ايرانيان دارد 

 نتايج " نامه " در آمريكا ، يكار عمومبا هدف گفتگو با اف
 آمريكا را گوشزد داده و به يك يو عواقب مداخلة نظام

 ي نه چندان گويا در قبال نظام جمهوريموضع گير
 اين مداخلة يها  به زمينهيول كند ي ، بسنده مياسالم
 و بويژه نقش حكومت ايران در داخل و منطقه ، و ياحتمال

 جامعه ما را به يمنافع تمام كه ي وينيز ماجراجوييها
اندازد ،  يمخاطره افكنده و هر روز بيشتر به مخاطره م

  .است نپرداخته
 ، به ي اسالمي گذرا به دوران حاكميت جمهوريبا نگاه

 در اين " ي ديپلماس"توان ديد كه هدف  يروشن م
 ، ي تامين منافع مليحكومت بر خالف معمول و به جا

را مد  ) يخود( خويش يارهمواره تحكيم موقعيت انحص
 يگذار  در لبنان ، بمبيگروگانگير. نظر قرار داده است 

 در كشورها و يدر اروپا ، كمك و هدايت افراطيون مذهب
حل ديپلماتيك   خاورميانه و اخالل در يبويژه كشورها

مسئلة فلسطين ، دخالت و تحريك در افغانستان و سپس 
 در يهمواره سالح... اكنون دوباره در لبنان و  عراق و هم

 ي خارجي مذاكره و معامله با قدرتهايدست اين رژيم برا
 ي با دست باز در عرصة داخلي اين بوده و است تا ويو برا

 جز يا بينيم تا كنون نتيجه يعمل كند و همانگونه كه م
بع آن  آن و به تيها هي و تحكيم پايتشديد انحصارطلب

  . جامعه ، نداشته است  دريافتن بحران و نابساماني يفزون
 ي را دارد كه تمام" ظرفيت " اين ي اسالميرژيم جمهور

 ماندن چند روز بيشتر در ي حتيجامعه و آيندة آنرا برا
 ياين داليل اما هر چه باشند ، توجيه. قدرت ، فدا كند

. روند ي بشمار نمي يك قدرت خارجي مداخله نظاميبرا
اين نامه  پوشيده نيست پس با يعواقب جنگ بركس

(  در تحليل مسائل ينگر نميتوان مخالفت كرد اما يكجانبه
باشيم كه در هر نامه و  بدون آنكه انتظار اين را داشته

بويژه آنجا كه به نام مردم و ) بيانيه بايد همه چيز را گفت 
كل جامعة ايران صحبت شده و حكم صادر ميگردد ، 

ت ذينفع در  فعال و همة گرايشاي نيروهايتواند تمام ينم
 " تجربة "مسئله را پشت سر خود قرار دهد بخصوص كه 

 و ي به قيمت نفيامپرياليست كردن مبارزة ضد عمده
ها كه به جامعة ما   ، چه آسيبيانگاشتن دمكراس ناديده

سازد  ي روشن نم" نامه "چنين  هم. است  نرساند و نرسانده
  كه بايد در مقابل اين حملةي نيروهاييآراي كه صف

 كنند و آنهمه تلفات سنگين به ي ايستادگياحتمال
متجاوزين وارد كنند ، چگونه خواهد بود ؟ اين نيروها 
كدامند و جايگاه اين حكومت كجا خواهد بود؟ آنجا كه راه 

در تعيين آزادانه سرنوشت خويش با گلوله و زور ، ها  توده
 يشود ، محال است نيرو يبا سركوب و تحقير ، سد م

 هر تجاوز است در اين يان ، كه بازدارندة اصلعظيم آن
  .ميان استوار ، به خروش درايد

گردد به شكل  ياز اين چند نكته كه به مضمون نامه برم
دهد هدف  يآن ميرسيم كه همانگونه عنوان آن نشان م
كند كه در  يگفتگو و ديالوگ با جامعة آمريكا را دنبال م

اده است كه در  مثبت است اما تجربه نشان ديخود كار
 ، بعيد است به ي ، نفوذ و تاثير در افكار عموميجوامع غرب

 گردد و آنهم با اين سئوال كه يوسيلة تنها يك طومار عمل
 و ي ارتباطي اصليامضا كنندگان تا چه اندازه با اهرمها

ديگر . دارند  داشته و پيوند آن جامعه يفرهنگ - يسياس
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از تعداد آنها و  ، اگر كنندگان  امضاياساماينكه 
 آنها طلب يآور  كه  افزايش و جمعيمدت زمان

 كه از يبا وسعت ، تا چه حدميكند ، بگذريم ، 
 جا مردم آنيشناسيم ،برا يكشور آمريكا م

 پس شناخته شده و يا مورد اعتماد آنها هستند
 خالصه كنم ، هم بعنوان " نامه "اگر در مورد 
ن  آي ، كه شايد هدف محورييك موضعگير

باشد ، به خاطر مضمون آن كه اشاره شد ، 
 ، ي يك اقدام تبليغي و هم برايناروشن و ناكاف

محدود بنظر ميرسد گرچه به تالش همة آن 
  .هموطنان ارج ميگذارم 

  
 ي فرهنگ– ي نفر از فعاالن سياس565 بيانية "

بست ، در   اعتراف نامة بن"داخل كشور 
  است كه برسميت شناختني اسالميجمهور

اين .  آزادانة مردم را اصل دانسته است يرا
 از طرف ي سياسيبيانيه يك موضعگير

 داخل كشور است يدانشجوي - يكوشندگان سياس
نامه در    قبل از هر چيز يك شكايتيو به قول

 است كه جامعة ايران را در كام يمقابل بحران
  .است  خود فروبرده

 ي ، نوع" بيانيه " يگرچه ميتوان از خطوط كل
 استنباط " برنامه آلترناتيو " و يا " پالتفرم "از 

كرد و البته هركس آزاد است از اين جنبه 
 با " بيانيه " ارائه دهد اما از آنجا كه يتفسير
 ي ، عليرغم ابهامات و احكامي اوضاع كنونيبررس

 صحبت زياد دارند و بدانها اشاره خواهم يكه جا
صل  و آنهم اي كليشرط كرد، به طرح پيش

  در " گردن گذاشتن به آرا مردم " يعموم
 برنامه يدرجة نخست پرداخته و از آنجا كه حاو

تر اين باشد   نيست ، شايد درستيعمل مشخص
كه بمانند يك برنامة آلترناتيو بدان نگاه نكرد و 

نامه  آنرا در حال حاضر در محدودة يك اعتراض
 است هم ي نكاتي قرار داد كه دارايمورد بررس

  . و مثبت و هم نادرست ونقدبرانگيز يقعوا
 كه ميتوان از موضع بيانيه داشت ، يبا برداشت

 ي به جمهور" نه " آن ، ينكتة مهم و كليد
 در فعاليت ياين امر ، نقطه عطف.  است ياسالم

اغلب اين كوشندگان است چرا كه بر محو شدن 
 داللت ي اسالمي جمهوريپذير افسانة اصالح

 " و سپس  " ي سازندگيسالها "پس از  . دارد
 از اين ياري و تالش بس" ي خاتميسالها

طلبان  كوشندگان ما و بويژه هوادارن اصالح
 تنها " بر اين عقيده كه  ي در پافشاريحكومت

يك راه وجود دارد و آن را در درون رژيم بايد 
 ، اكنون شاهد گسست روزافزون "جستجو كرد 

رو  از اين.  هستيم فعالين جامعه از اين فكر و باور
 و همواره عنوان ي كه بدرستيهمة آن نيروهاي

 هرگونه تحول ، يكردند كه مانع اصل يم
 است و برداشتن اين مانع ي اسالميجمهور
 دمكراتيك جامعة يشرط تحقق خواستها پيش

. توانند از اين نكته ناخرسند باشند  يماست ، نم
 از "نه  " گفتن يول. حتا اگرآنرا ديرهنگام بدانند
گفتن به   " آره " يطرف اين طيف هنوز به معن

شده نيست   اشارهي خواستهاي الزامات اجرايتمام
 .  

 و دمكراتيك ، نيل به ياين خواستها كه تحول آت
 فراتر از آن يكردن خواهد داشت چيز برآورده

 در ايران كه رشد ي اجتماعياهداف جنبشها
 يست نگاها يكاف.  نيز دارند ، نيست يا فزاينده

به مقاومت و مبارزه زنان ، كارگران و زحمتكشان 
 تشكيل دهندة ايران ، يو كارمندان ، مليتها
نگاران ، دانشجويان و جوانان  نويسندگان و روزنامه

 ي آنانرا جديبيندازيم و مطالبات و شعارها
 به " نه "يابيم كه بالفاصله  يبگيريم آنگاه م

 ترين يرح اصل امروز ديگر با طي اسالميجمهور
خطوط آنچه كه جايگزين آن شود گره ميخورد و 

 در نقد " بيانيه "اينجاست كه اعتراض بجا و وارد 
 ي ، در هالة ابهام و احكام نادرست جايوضع كنون

  . بازد يگرفته و رنگ م
 " ناروشن و تفسير بردارمانند يها و عبارات  به واژه

 يدم سواستفاده غيرمر" و يا "جريان حكومتگر 
 اصل اوليه شايسته " و نيز " ياز قانون اساس

پردازم و تنها به دو نكته  ينم...  و " يساالر
  . كوتاه دارم يا اشاره

 ي و تماميت ارضي تهديد هويت تاريخ"نخست 
 ي عملكرد حاكمان مستبد تاكنوني كه تداع"... 

 " مبارزه با يبر ايران است كه تحت لوا
 انبوه ي برايحق نه تنها هيچ " يطلب تجزيه

گونه  ستمديدگان مليتها قائل نبوده بلكه از هيچ
. اند  نكردهي عليه آنان فروگذاريقساوت و جنايت
 عادالنه و ي اين مسئله پاسخيتحولي كه برا

 خواهد يآور آزاد دمكراتيك نداشته باشد نه پيام
 را حفظ خواهدكرد " ي ملي همبستگ"بود و نه  

 .  
از پشت بستن دست خويش با آوردن اين عبارت 

نه در سر خيال ايجاد ..  امضاكنندگان "كه 
 ي براي و آشوب دارند و نه در كف سالحيناامن

 اعالميه ي نكتة دوم است كه از طرف" يبرانداز
رفته ،اين حق  حقوق بشر كه در نوشته بدان اشاره

 همه در نظر گرفته است كه در صورت يرا برا
 متعدد مقاومت و دفاع متوسل يها ه شيوهنياز ب
 سركوب و يتوان ارگانها ي ديگر نمياز طرف. شوند
 رژيم را فراموش كرد و در ي عظيم ماليها پايه

.  فكر نكرديمقابل به تشكيالت و سازمانگر
همچنين اين اصطالح متاسفانه يادآور بحث و يا 

  است كه تا كنون يبهتر است بگويم خلط مبحث
 همگن ساختن رفرم و ي چند برايساناز طرف ك

مسالمت از يك سو باهم و انقالب و خشونت از 
 است تا يكاف. است  گرفته  ديگر صورتيسوي
 از ي به تحوالت دو سه دهة اخير در خيلينگاه

ندازيم تا ي  بي شرقيكشورها و از جمله اروپا
دريابيم كه همواره رفرم با مسالمت و انقالب با 

 حاكم يعملكرد رژيمها. است  هخشونت توام نبود
 ي قدرت ، بار اصليبه علت در اختيار داشتن تمام

 را درجة اول بدوش يزاي مسئوليت خشونت
  .كشد يم

 ، در يشايد اينگونه بنظرآيد كه دليل ذكر چنين عبارات
داخل و در دسترس رزيم بودن امضاكنندگان باشد  

كوت درآنصورت و چنانچه نظر ايشان چنين نباشد آيا س
  دار تر نبود؟  يپيرامون موارد باال، معن

با بميان كشيدن اين چند نكته ، در برخورد به اين بيانيه 
 كه ي همان مانعي، در آغاز ، از برداشتن گام نخست در نف

است ، استقبال بعمل  راه را بر هرگونه تغيير سد كرده
 داخل و ي ميان فعالين سياسي كه پيوند نظريآيد گام يم

 ي اسالميرا و اينبار نه ميان هواداران اصالح جمهورخارج 
 بعد " گسترش خواهد داد كه به يبلكه ميان آن نيروهاي

تر و دوم ، گفتگو و  بعد. انديشند  ي م" ي اسالميجمهور
 ي براي كه هر گرايش و نيروييبرخورد آرا حول اهم موارد

 است ي گام" بيانيه " يجنبة سلب. آينده مطرح ميكند 
 چپ و دمكرات ميتوانند ي و از اين فرصت ، نيروهامثبت

 برنامه و يبه سهم خود استفاده كرده ، به جنبة اثبات
 ي خود ميان فعالين جامعه پژواك بيشتريديدگاهها

 ، نقاط ضعف " بيانيه "بخشند ، حمايت از كل و مجموعة 
پوشاند و به اين نظر كه مسائل عمده و غير عمده  يآنرا م

 عمده يو در نتيجه خطر اينكه غيرعمده قربانوجود دارند 
 پيرامون اهم يكند و دايره همفكر يگردد ، كمك م

 ممكن ديگر را محدود يحلها  جامعه و راهيموضوعات آت
طرد آن نيز بدون در نظرگرفتن گام اوليه و . سازد مي

نقد ، . بندد  يمثبت آن ، راه هرگونه ديالوگ و گفتگو را م
 برخورد آرا و عقايد گوناگون با هدف  ويديالوگ و همفكر

 كليت رژيم  يشرط نف تفاهم و توافق البته با همان پيش
بيشتر به ما كمك ميكنند تا پشت سر قرار گرفتن اين 

  .علم و يا حمل آن كتل
 نياز است كه گريبانگير اين وسوسه نباشيم كه گويا تنها 
 با يك شعار ، يك اقدام ، يك فراخوان ويا يك بيانيه

توان  ي مشكالت را از سرراه ميمعجزه كرده و تمام
 اين تالشها در يك مجموعة همسو و در ي تمام.برداشت 
 درون جامعه ميتوانند مثمر ثمر ي با جنبشهايهماهنگ

 به طرح و تحليل ي و همنوايي همسوييواقع گردند و برا
 گذار از دايره فكر و يبرا. همة آرا و راهكارها نياز است 

 كوتاه در پيش ي دراز و  فرصتي عمل و اقدام ، راهنظر به 
 .داريم

 
 

حكومت جمهوري اسالمي 
از تشخيص منافع ملي 

  ناتوان است
  مسعود فتحي

  
   

شكي نيست كه امروز بيش از هر زمان ديگري در طول 
بيش از دو دهه و نيم اخير، كشور ما با شرائط بحراني و 

ه با از يك سو تالش هائي ك. دشواري مواجه است
، و خواست گردن نهادن به راي و 76انتخابات دوم خرداد 
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اراده مردم، از سوي حكومتگران، با شكست 
همه راه ها به فراتر رفتن از . مواجه شده است

وضعيت فعلي و تغيير در ساختار كنوني حكومت 
با بن بست مواجه شده است،  از طرف ديگر 
تحوالتي كه طي دو سال اخير در حول و حوش 

شور ما، نخست در افغانستان و سپس در عراق، ك
رخ داده است، بخصوص اشغال عراق توسط 
آمرِيكا، تهديد جمهوري اسالمي از طرف آمريكا 
با اتهاماتي عليه حكومت صدام ارائه مي شد، بر 
پيچيدگي و حساسيت شرائط هر چه بيشتر 

  .افزوده است
در چنين شرائطي انتشار نامه سرگشاده به مردم 

 نفر از فعاالن سياسي و 565يكا و بيانيه امرِ
دانشجوئي، هر كدام در جايگا ه خود، حائز 
اهميت و نشانه واكنش ها در برابر اين وضعيت 

من هر دوي اينها را اقداماتي در مسير . است
درست ارزيابي مي كنم، و سعي خواهم كرد كه 

  در اين جا توضيح بدهم، چرا؟
  

***  
  

ل هاي متمدنانه جهان ما نيازمند راه ح
  !است

نامه سرگشاده به مردم آمريكا از اين پيش فرض 
حركت مي كند كه دولت آمريكا در تدارك اقدام 

از احتمال مداخلهء «نظامي عليه كشور ماست و 
» مستقيم يا غيرمستقيم نظامي آمريكا در ايران

با « و اعالم مي كند كه . ابراز نگراني مي كند
ه نارضايتي و ضديت قاطعيت بر اين باوريم ك

مردم ايران با حكومت مذهبي حاكم بر كشور به 
ء نظامي آمريكا يا ¬معناي موافقت آنها با مداخله

مردم آمريكا . »هاي ديگر در ايران نيست¬قدرت
به مخالفت با هر گونه مداخلهء نظامي در «را 

ايران و فعاليت براي گسترش صلح واقعي در 
  .خواند¬فرا مي» منطقه
تي مثل اين نامه بيشتر نقش بازدارندگي اقداما

دارند، روشن است كه منتفي شدن هر گونه 
دخالت نظامي، قبل از همه مستلزم تغيير شرائط 
به نحوي است كه امكان چنين اقداماتي از بين 

مهم ترين گام براي از بين بردن زمينه اين . برود
قبيل تهديدات، تغيير حكومت فعلي و انتخاب 

ه متكي به راي مردم و نماينده دولتي است ك
تهديد جمهوري اسالمي به . واقعي آنان باشد

حمله نظامي ، همچون تهديد رژيم صدام و 
طالبان از آن رو ممكن است كه اين قبيل 
حكومت ها از يك سو فاقد پشتوانه در كشور 
خود هستند و ميليون ها نفر از مردم اين كشور 

ز طرف ديگر ها آرزوي سقوط آن ها را دارند، ا
افكار عمومي جهاني و از جمله آمريكا نيز در 
مقابل اقدام به ساقط نمودن اين قبيل حكومت 
هاي خودكامه و ارتجاعي، اگر نه جانبدار، حداقل 

   .بي تفاوت اند
با پايان يافتن جنگ سرد تصور عمومي بر اين 
بود كه جهان ديگر به سوي عبور از توسل به 

حران هاي منطقه اي و سالح و جنگ  براي حل ب
نهادهاي بين المللي مثل . بين المللي مي رود

سازمان ملل نقش جدي تري در حل بحران هاي 
اما . منطقه اي و بين المللي به عهده مي گيرند

تجربه عراق حداقل نشان داد كه دولت آمريكا، به 
عنوان طرف پيروز جنگ سرد، هم چنان بر 

راي پيشبرد استفاده از جنگ و ابزار نظامي ب
اهداف خود، اشغال نظامي يك كشور ديگر حتي 
بدون توجه به قوانين و معاهدات بين المللي پا 

همين امر هم منشا نگراني . فشاري مي كند
. نويسندگان و امضا كنندگان نامه سرگشاده است

من مخالف دخالت نظامي آمريكا در افغانستان و 
ر دو عراق بودم و معتقد بودم و هستم كه در ه

مورد راه حل هاي ديگر و بهتري براي تحول 
جامعه بين المللي بايد از پتانسيل . وجود داشت

هاي موجود خود براي تقويت نيروي تحول در 
دولت وقت . درون اين جوامع استفاده مي كرد

آمريكا ولي برنامه خاص خود را داشت و طرح 
هاي از پيش آماده اي داشت كه براي پياده 

 حاضر بود، حتي بدون توجه به كردن آن ها
هشدار هاي متحدينش و اكثريت شوراي امنيت 
سازمان ملل، قوانين بين المللي را زير پا بگذارد، 

  .كما اين كه گذاشت
در مورد كشور ما، با توجه به اتهاماتي كه متوجه 

از بزرگ ترين حامي . جمهوري اسالمي است
تروريسم تا تالش براي دست يافتن به سالح 

هر كدام مي تواند بهانه اي براي اين ... تمي و ا
  .كار تلقي شوند

فكر نمي كنم كسي مخالف فشار بين المللي و 
دخالت مجامع بين المللي در مواردي مثل نقض 
. حقوق بشر و يا لغو حق انتخاب مردم باشد

جامعه بين المللي نه در مورد جمهوري اسالمي، 
حقوق بشر بلكه در برابر هيچ حكومت ديگري كه 

را نقض مي كند، حق انتخاب آزادانه مرم 
. كشورش را زير پا مي گذارد، نبايد سكوت كند

بايد فعاالنه خواستار رعايت موازين حقوق بشر و 
در جهان امروز كه . احترام به راي مردم گردد

همه جوامع با هزار رشته به هم ديگر پيوند 
ري خورده اند، وسائل و امكانات عمل متمدنانه ت

از توسل به سالح و بمباران و كشتار در اختيار 
بشريت قرار دارد كه بتواند رژيم هاي خودكامه را 

   .تحت فشار قرار دهد
از اين رو توسل به دخالت نظامي، همانطور كه 
مورد عراق، به خوبي نشان داد، چنان لطمات 
جبران ناپذيري از خود بر جاي مي گذارد، كه 

  .ي قابل زدودن نيستندآثار مخرب آن به راحت
دولت آمريكا، همانطور كه در نامه هم اشاره شده 
است،يك بار در امور داخلي كشور ما دخالت 

 مرداد و ساقط 28با كودتاي . مستقيم كرده است
نمودن دولت ملي دكتر محمد مصدق نقش 
تعيين كننده اي در محروم نمودن جامعه ما از 

 تلخ نبايد دمكراسي بازي كرده است، اين تجربه
حال كه در كشور ما . به گونه ديگري تكرار شود

تالش براي خالصي از حكومت كنوني و قبل از 

همه بنيان يك جامعه دمكراتيك و متكي به راي مردم  به 
يك اراده ملي فرامي رويد، دولت امريكا نبايد هوس كند 
كه مترسك هاي جديدي را سوار بر تانك و توپ روانه 

   .تهران كند
امعه بين المللي بايد به اراده هر ملتي در تعيين ج

  .سرنوشت خود احترام بگذارد
  

***  
  

   ارزيابي واقعي، خواست صريح و روشن
 نفر از انديشمندان، فعاالن سياسي و 565انتشار بيانيه  

دانشجوئي ايران، در كوران بحران هسته اي و  در آستانه 
عه مهم و يك انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، يك واق

بيانه با . اقدام مسئوالنه در قبال سرنوشت كشور  است
ارائه داليل روشن، در مورد كارنامه حكومت، هم چون 
ادعانامه اي مستدل، انگشت خود را بر بي كفايتي 
حكومتگران فعلي و ساختار دولتي متكي بر غيرانتخابي 
بودن ارگان هاي اصلي تصميم گيرنده  گذاشته است و 

ار تمكين حكومتگران به راي مردم، براي نجات خواست
كشور از فروپاشي بيشتر و از دست رفتن هر چه  مخرب 

  .تر منافع ملي كشور ما در منطقه و جهان شده است
اين بيانيه نه فقط به دليل ارزيابي كارشناسي شده و 
متكي بر داده هاي ملموس از مسائل مبتالبه جامعه ما، نه 

يح پذيرش مسئوليت اين نابساماني فقط به دليل طرح صر
ها از سوي حكومتگران و خواست تمكين آنان به اراده 
ملي، قبل از هر چيز از نقطه نظر تنوع و گستردگي 
نيروهائي كه در ارائه آن، همزبان و همگام گشته اند، 
بيانگر كيفيت جديدي در دستيابي به اجماع هر چه 

 گامي در راه گسترده تري براي حفظ منافع ملي كشور و
ايجاد وفاق ملي در ميان نيروهاي مدافع حق حاكميت 

  .مردم است
اين گام مهم را بايد پاس داشت و دست تدارك كنندگان 

  .اين حركت كم نظير را به گرمي فشرد
مسائلي كه در اين بيانيه آمده اند، مشكالتي كه به آن ها 

 راه و روشي كه براي تغييرات ارائه. پرداخته شده است
شده است، هم چون ارزيابي و خواست هاي اين بيانيه 
روشن و در عين حال براي كل اپوزيسيون جمهوريخواه و 

زبان آن بي تكلف و بيان . دمكرات كشور ما آموزنده است
و استدالل آن، مورد پذيرش طيف وسيعي از دلسوزان 

همين واقعيت . كشور ما از نحله هاي فكري متفاوت است
نيه را به جلوه اي از تالش براي دستيابي به ها هم اين بيا

يك راه حل همگاني براي برون رفت از وضعيت فعلي و 
ايجاد اراده ملي براي انجام تغييرات اساسي در ساختار 
سياسي كشور با استفاده از روش هاي مدني مبدل ساخته 

  .است
بيانيه شرحي موجز و مستند به آمار و داده هاي  رسمي  

بيش از «: ائه مي دهد  و اعالم مي كند كهاز وضعيت ار
ربع قرن بي توجهي به تاريخ، ادب،  فرهنگ و تمدن ايران 
زمين و آثار و مفاخر ملي آن، گروهي پرشمار از مردم 
ايران، بويژه جوانان را از دلبستگي عاطفي به محيط 
طبيعي و بوم و بر كشور خود دور و نااميد از آينده 

ه  و بخش قابل توجهي را در دستخوش سرخوردگي نمود
سقوط اخالقي و اعتياد، گرفتار اوهام و فرار از خود و 

  «...واقعيت ها ساخته است



1384 ارديبهشتاتحاد كار    ۱۲۷ 
 

    صفحه  
 

18

بيانيه بخصوص بخشي از معضالت اجتماعي 
ويرانگري را كه دامنگير جامعه ما هستند، مي 

رسيدن شمار افراد در گير اعتياد كشور .«: شمارد
ني يافتن آلوده به بيش از يازده ميليون نفر و فزو

شدگان به بيماري ايدز به چندين ده هزار نفر، 
گسترش شمار كارتن خوابان و كودكان خياباني، 
يخ زده شدن دهها نفر از آنان در شبهاي سرد و 

فرار سرمايه ها و مغزها از .. يخبندان اخير، 
كشور، بيكاري دائمي دستكم يك پنجم جمعيت 

 هاي در سن كار و يك سوم جوانان در سن
بيست تا سي و پنج سال بويژه زنان تحصيلكرده 

   «...جوان در شهرها، 
برخوردهاي «: هم چنين تاكيد مي كند كه

سركوبگرانه حاكميت با انديشمندان، 
نويسندگان، روزنامه نگاران، فعاالن سياسي و 
جنبش هاي پوياي فعال دانشجويي، ناديده 

 و انگاشتن حقوق شهروندي برابر براي همه زنان
مردان و ايجاد ذهنيت بشدت منفي در شماري 
از هموطنان سخت كوش وابسته به تيره ها و 
اقوام گوناگون ايراني، بر اثر بي توجهي و فراهم 
نساختن امكانات و موجبات رشد و توسعه 
اقتصادي  برابر در آن مناطق، عدم ايجاد فرصت 
هاي برابر براي آنها در راستاي واگذاري 

ساسي در اداره كشور، پديده نگران مسئوليتهاي ا
كننده ايست كه بشدت همبستگي ملي وي 

  «.كپارچگي كشوررا با خطر مواجه ساخته است
امروز در اثر سياست هاي تنش «از طرف ديگر 

آفرين حكومت ايران با جهانيان، منافع ما 
ايرانيان در عرصه بين المللي از هر سو مورد 

 كشور ما از نه فقط. ».خدشه قرار گرفته است
تمامي تحوالت مهم منطقه حذف شده است، 
ادعاهاي ارضي نيز در حول و حوش ما سر 

  ...براورده است
با حركت از اين نقطه عزيمت ها هم هست كه 

حاكميت با ناتواني « : بيانيه نتيجه گرفته است
در شناسايي و دفاع از منافع ملي و حياتي كشور 

ن از حل مسائل در برابر جهان خارج و عاجز ماند
و مشكالت داخلي، شايستگي و صالحيت 

  «.مديريت كشور را ندارد
ما  «: امضا كنندگان صريحا اعالم مي كنند كه  

امضاء كنندگان، فرصت و راهكار حتمي و نهايي 
را گردن نهادن به راي و اراده ملي دانسته و 
خواستار آنيم كه ساختار قدرت حكومت، اداره 

، مانند همه .. بين المللي آنامور كشور و روابط
كشورهاي پيشرفته جهان، بر پايه اعالميه جهاني 
حقوق بشر و ميثاق هاي دوگانه الحاقي و منشور 
ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملي، طراحي 

  «..شود، 
مساله اساسي  كه اين بيانيه بر آن تاكيد نموده 
است، اوضاع مخاطره آميزي است كه كشور ما 

اين اوضاع چه از نقطه نظر . به سر مي برددر آن 
داخلي و چه از نقطه نظر بين المللي به مرحله 
اي رسيده است كه چاره جوئي هاي سريع مي 

از عهده حكومتگران نه فقط كاري بر نمي . طلبد

آيد، بلكه آن ها خود عامل تشديد اين نابساماني 
از اين رو نگراني هاي بيانيه نگراني .ها نيز هستند

امروز كمتر كسي را مي توان . هاي همه ماست
يافت كه دل در گرو سربلندي ايران داشته باشد 
و از آن چه كه به نام اين كشور صورت مي گيرد 
و به نمايندگي از مردم ايران اعالم مي گردد، 
شديدا نگران نباشد و در مقابل پايمال شدن 
حقوق مردم، محروميت جامعه ما از امكانات 

لمي و تكنولوژيك، بي نصيب ماندن پيشرفت ع
اقتصاد كشور از امكانات رشد و ارتقا، به دليل 
سياست هاي ضد ملي و بي كفايتي و تحجر و 
. عقب ماندگي حكومتگران فعلي، بي تفاوت بماند

بيكاري دائمي دستكم «هيچ كس نمي تواند از 
يك پنجم جمعيت در سن كار و يك سوم جوانان 

 و پنج سال، بويژه زنان در سن هاي بيست تا سي
و يا  به داشتن » تحصيلكرده جوان در شهرها

در يك كشور حدود هفتاد » يازده مبليون معتاد«
ميليوني مفتخر باشد و دلش را به اين خوش كند 
كه از طريق كوره راه بازار سياه، در حال تكميل 

و در خفا و با صرف ميليارد ها » تكنولوژي اتمي«
اتمي » بمب«ر سوداي ساختن دالر درآمد ملي، د

  .هم هست
حكومت : پيام اين بيانيه صريح و روشن است

جمهوري اسالمي از تشخيص منافع ملي ناتوان 
قادر به حل مسائل و مشكالت داخلي . است

شايستگي و صالحيت مديريت كشو را . نيست
و ساختار . و بايد به اراده ملي گردن بگذارد. ندارد

ثاق حقوق بشر  قدرت حكومت بر اساس مي
  .طراحي شود

تا اين جا از محاسن اين بيانيه گفتم، ولي فكر 
مي كنم اين بيانيه هم مثل هر اقدام جمعي ديگر 

نواقصي هم دارد كه من به . كه بايد تكميل شود
  .مهم ترين آن ها مي پردازم

مهم ترين مساله اي كه در اين بيانيه به عنوان 
ت يك نقص جدي، مي شود روي آن انگش

گذاشت، توقف بيانيه در حد ارائه راه حل هاي 
بيانيه با توجه به تجربه هشت سال . كلي است

حركت خودجوش اكثريت « گذشته، و با توجه به 
ملت ايران در عدم شركت در انتخابات دومين 
دوره شوراهاي شهر و هفتمين دوره مجلس و 
روحيه عدم تمايل  آنان به شركت در انتخابات 

نتيجه مي گيرد كه » ري آيندهرياست جمهو
ديگر نمي توان با اين ترتيب  بسوي مردم «

ساالري، دموكراسي، حكومت قانون، حاكميت 
ملت، انتخابات آزاد و تفكيك قواي سه گانه 

  .«متعارف وجمهوري واقعي  گام برداشت
هشت سال پيش وقتي . بيانيه درست مي گويد

 با كه مردم در سطح ملي و  در مقياس ميليوني،
راي خود چهره جامعه را دگرگون ساختند، يك 

تغيير در ساختار موجود به : پيغام بيشتر نداشتند
اما آن چه كه اتفاق افتاد، ! نفع راي و اراده مردم
با گذشت زمان هر جا كه . درست بر عكس بود

امكان داشت، حق انتخاب و امكان حضور مردم 
در صحنه سياسي كشور، حتي در همان حد 

ر محدود آن هم ملغي شد تا نهايتا به انتخابات بسيا
مجلس هفتم ختم شد كه تركيب آن را قبل از انتخابات 

  .خود شوراي نگهبان عمال تعيين نموده بود
اما اشتباه محض خواهد بود كه فكر كنيم اين فقط ارگان 
هاي انتصابي و ولي فقيه و دارو دسته هاي قدرتمدار حول 

 خرداد سال 2 طي شده بعد از و حوش او بودند كه مسير
خود اصالح طلبان كه .  را به شكست كامل كشاندند76

بودن، » تداركاتچي«امروز نيز بعد از تجربه هشت سال 
هنوز در توهم برخورداري از اعتماد مردم به سر مي برند، 
با استفاده از راي مردم دو قوه از سه قوه كشور را در 

 هم در تامين الزامات اختيار گرفتند، اما يك گام جدي
تعهد به . اين راي و تثبيت حق انتخاب مردم بر نداشتند

ساختار سياسي موجود را بر احترام به راي و  اراده مردم 
اراده مردم را ناديده انگاشتند و فرصت هائي . ترجيح دادند

را كه راي اعتراضي مردم در اختيارشان گذاشته بود، يكي 
 ميليون راي نقش 22با . دندپس از ديگري از دست وانها

مجري بي اختيار فرامين دست هاي پنهان قدرت در 
طرفه اين كه هنوز هم در تصور . حكومت را بازي نمودند

ادامه اين مسير ورشكسته هستند و حفظ ساختار موجود 
  .را جزو خطوط قرمز خود اعالم مي كنند

ن امروز كه جامعه ما به اين واقعيت پي برده است كه از اي
طريق نمي شود به جائي رسيد، سوال اصلي اين است كه 

اكنون يك انتخابات ديگري در پيش . پس چه بايد كرد
بسوي مردم ساالري، « از چه طريقي بايد . است

دموكراسي، حكومت قانون، حاكميت ملت، انتخابات آزاد و 
تفكيك قواي سه گانه متعارف وجمهوري واقعي  گام 

   ؟»برداشت
قصد من . واالت در پيش روي ما هم قرار دارندالبته اين س

هم اين نيست كه بگويم اين بيانيه به همه مسائل بايد 
پاسخ مي داد،  واضح است در يك بيانيه اي كه براي 
امضاي جمعي تهيه مي شود، نبايد انتظار داشت كه به 
همه مسائل بپردازد، اما مي شود انتظار داشت كه درباره 

ش روي جامعه يعني انتخابات رياست مهم ترين مساله پي
جمهوري، فقط به يك اظهار نظر كلي در مورد بي نتيجه 

درست تر و بهتر  اين بود كه . بودن انتخابات بسنده نكند
بيانيه در مورد انتخابات پيش رو اظهار نظر صريح  و 

   .مشخص مي كرد
اين نقص فقط در رابطه با انتخابات نيست، كال اين مشكل 

، حرف »اراده ملي«از . مشكل عمومي همه ماستبيانيه 
مي زنيم، ولي نمي گوئيم كه  از چه طريقي و چگونه بايد 

چگونه بايد حكومتگران را وادار . رسيد» اراده ملي«به اين 
  به اين اراده كرد؟» تمكين«به 

در . البته من از پرداختن به برخي مسائل ديگر مي گذرم
 جمعي با اين وسعت متوني اين چنين كه براي امضاي

تهيه مي شود، مسائل زيادي مي توانند از قلم افتاده و يا 
مبهم و به نحوه ديگري مطرح شوند كه شايد مورد پسند 

  .ما نباشد
من اين بيانيه و نيز بيانيه ها و اعالم  حمايت از آن در 
خارج از كشور را با توجه به گستردگي طيف 

ستيابي به يك امضاكنندگان آن، شروع خوبي براي د
همگرائي ميان نيروهاي مدافع حق حاكميت مردم در 

   .اين گام را بايد ادامه داد. داخل و خارج كشور مي دانم
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  روزي ديتجربه ها
  و

  امروزي هاآموزه
 

  محمد اعظمی 
 

 
 از يكي بحث و گفتگو با اني  در جرشي پيچند 

 زي فكر برانگاري بسدمي شنيدوستانم ، جمله ا
  من با نظرات تو ":  عنوان نمود نياو چن.  يدنيوشن
 خواست ي  او م"ستمي فاصله ندارم واز تو دورنيليخ

 كند، اما چون انيب را ماني نظريكي ونزديهم نظر
 وهم يگانگي و يكي نزديدراعماق ذهنش واژه ها

  " را با واژه يكي نزدني است، اي بارشان منفينظر
.  نمود في توصم،ي ندار" فاصله " و ميستي ن"دور 

 ي از ما ، كلماتياريدرناخودآگاه ذهن او مثل ذهن بس
از . چون  دور بودن و فاصله داشتن، ارزش زاست

 تراز سب مناي كلمه ا،يكي نزداني بينرواوبرايا
 از طرز ي نمونه انيا. ابدي  نتوانست ب" دور"كلمه

 اتحادها خي وسرگذشت وتاريفكر وعادت فكر
 كه باهم بودن را يطرز فكر.  ماستي هايوهمگرائ

 انعطاف ونرمش يعني تابد وبا الزامات آن يبرنم
 ها خو كرده است ي فكر باجدائنيا. ناسازگار است

 ني كه چنپ چميكر بالقوه گسترده و عظوازلش
 ي پراكندگيگوئ.  خورد يپراكنده شده است تكان نم

 ياسي سيفضا.  استيعي طبي ابعاد امرنيآنهم در ا
 از وحدت  يحاكم بر ما چنان غمبار است كه اگر كس

 ي پول مكي سكه د،ي لب  به سخن بگشايكيونزد
 قي نه با هدف تعمي پرسش گرهيبه روح. شود
 ري رعب و زجادي كه به منظورادگاهها،ي دليوتكم

.  شود ي دامن زده مدن،يسئوال بردن وبه تفاهم نرس
...   چه ؟ وي ؟ وحدت برامي كه چه كنميوحدت كن

 شود والبته ي      مدهي كششي  پيگري پس از ديكي
. ردي شكل نگي و وحدتي هدف كه همگرائنيبا ا
 كه ميا كند كه پراكنده مانده ي هم سئوال نميكس

 ي غلبه بر پراكندگي براينيست ؟ و كمتر آميچه كن
 گذشت كه سخن ديالبته از حق نبا.  شوديباال زده م

 باره به وفور ورد ني در اتي بو وخاصي  بيها
 ي اقدامچي كه ناظربرهي كلتي بغايسخنان. زبانهاست
 گذشته ي از تبار گفته هايسخنان. ستينبوده ون
 يزيه مشغول برنامه ر كيدر گذشته زمان. خودمان

 ي در همان لحظه جدائمي بودگري كدي از يجدائ يبرا
. مي دادي مسر ديشعار كارگران جهان متحد شو

 انشعاب ياراي وامكان وميامروزكه پراكنده شده ا
 در حد توان مي تا نگذارمي نشسته اني  در كمم،يندار

 يچنان فضا.  به وحدت گشوده شوديخود لب

 شده است جادي وحدت طلبانه اتالي تماي برايمسموم
 گفتمان وحدت داني خواهد تا وارد ميكه  دل م
 است و لتي فضا، برهم بودن فضنيدر ا. خواهانه شود

  !!تي ازاصوليپررنگ كردن مرزها نشان
 با ي تالش كردم در مطلبهي روحني برخورد با ايبرا

 " اي " همه باهم " انقالب بهمن يآموزه ها« عنوان 
.  داشته باشم به انقالب بهمنينگاه »  "همه با من

 ي بود كه در حد خود تلنگرنيدر آن مطلب تالشم ا
 كنم بر يو مكث.  ماني از عادات فكريبزنم به برخ

 چون و چرا، كه سالهاست ي شده وبرفتهي پذتنظرا
 آنها مكث يملكه مان شده است بدون آنكه چندان رو

 شي آنها پرشيكه پذ ينظرات. مي باشدهيشيوبدانها اند
 عادات و جهياز آنكه حاصل تعمق وتفكر باشد، نت

 انقالب بهمن را تجربه ي نگاهنيبا چن.  هاستشهيكل
اول تالش كرده ام .  و ازآن سه درس گرفته امدهيكاو

 شي پيني را خم"هم    همه با"نشان دهم شعار 
 را مد نظر داشته است " همه با من " واز آندهيكش

 بوده و يني به همان فكر خمزآلودهيوگفته ام درك مان
 داده ام كه حكومت شاه را حيدوم توض. هنوزهم هست

 است واز آن دهي كشري مردم به زيوني جنبش ملكي
 ستي باي مزي ني اسالمي گرفته ام كه جمهورجهينت

اضافه .  شوددهي كشري به زي جنبش همگانكيتوسط 
 با في تكلنيي تعيكرده ام  خواست رفراندم برا

 شود ي تواند عمومي است كه ميومت، راهكارحك
سوم مطرح كرده ام كه . ردي حول آن شكل گيوجنبش

 يروهاي چون نيبر افتادن شاه خوب بود ول
 ي جامعه نتوانستند در آن به شكل موثركيدموكرات

 يدوجمهوريانجامي ني به دموكراسدشركت كنن
 گرفته ام كه تنها با جهي از آن سر برآوردو نتياسالم

 رومندازي نكي دموكراتوي آلترناتكي يريكل گش
 امكان استقرار خواهي چپ وجمهوراناتيمجموعه جر

 نظر من ي ها جوهر اصلنيا.  شودي ماي مهيدموكراس
 و يكعب گرانقدرم رئوف يرفقا. در آن مقاله بوده است 

 ي وانتقاداتراداتي دو مقاله جداگانه اياحمد آزاد ط
 دارم به ي نگاهاداشتي نيدر ا. برآن وارددانسته اند

  :زي عزاراني نيانتقادات ا
 نهي همه با هم ، زم" با عنوان ي در مطلبيرئوف كعب

 جهي، اساس انتقادش متوجه نت ) 1 ( "ساز همه با من 
 حياو پس از توض. مقاله من است ي هايريگ

  : دي گويمختصرنظر من م
 صحت وسقم احكام مستتر زاني مرامونياز بحث پ « 

 موجود كه تي از وضعيابي از ارززي ونشانيه ادرنوشت
 مكث ي آنچه كه جامي اگر بگذردي نمايقابل قبول م

  سپس " مسائل است ني از طرح ايري گجهيدارد نت
 جهي درباره بااتحاد نتي عموميبا اشاره به احكام

 شتابزده وجدا ،يرواقعي غي همه باهم ها" كه رديگيم
در دراز مدت ... معه موجود در جاي اجتماعياز جنبشها

 ني حالت به اني در بهترندياگر به همه با من فرا نرو
 دامن خواهند زد و آفت جان ي اعتمادي وبيپراكندگ

  » .....خود خواهند شد

 ري غ" همه باهم "«  مقاله من ، به ي هايري گجهي نتانياز م
. اشاره شده است  » ي اجتماعي شتابزده وجدا از جنبشها،يواقع

 ديشا . ستي ارتباط اش با آن مقاله  چندان روشن ن نقدنيا
 "ي شد كه مطلب مورد نقد، درپي بود ابتدا اثبات منيمناسب ا

 ي اجتماعي ، شتابزده وجدا ازجنبش هايرواقعي غ"همه باهم 
تا آنجاكه به مطلب من .  شدي آن قلم زده مياست سپس در نف

 ني از اريمن غ.  درآن وجود نداردي نظرني شود، چنيمربوط م
 ينيادعا كرده ام كه در جنبش ما همه با هم را خم. گفته ام

 ني اايآ.  شعار، همه بامن بوده استنيمطرح كرده و منظوراوازا
 است كه ني اگرمي دي خطاست ؟ ادعاايادعا درست است 

 يچه واقع.  وجود نداشته استي در جنبش ما همه باهمچگاهيه
چه جدااز . رشتابزدهيچه شتابزده وچه غ. ي واقعريوچه غ
در خواست كرده ام  .  با آن وندي وچه در پي اجتماعيجنبشها
 شيمن نظر خو.  نمونه اشاره شودكي است، به ني از ارياگر غ

 به خطا رفته ام ؟ مشكل آنچه كه ايآ. ازهمه با هم گفته ام
 ؟ افزون بر ستي كرده سپس از آن دفاع كرده ام در چفيتعر
 از ي برخشهي آنرا با انديكينقد كرده  و نزد را يني تفكر خمنيا

 موضوع نيبحث بهتر بود حول هم.  چپ بازگفته اماناتيجر
 ساز همه با نهي  همه با هم زم" كه دهي انيمتمركزو دراثبات ا

 نهيكدام همه باهم، زم.  شد ي آورده مي استدالل"من است  
 را ي از همه باهميساز همه با من است؟ مگر نمونه ا

 تجربه كرده است كه از آن همه بامن زاده شده راني اونيسيزاپو
. مي ما همه با هم نبوده امي گويمن قبال گفته ام باز م. باشد

 داد ياو فرمان م. ميبوده ا )  2 ( يني سر خمپشت همهمه با 
.  مردود است وقابل نقدينيتفكر خم. واز ما انتظار اطاعت داشت 

 ي تالش هاي برايچماق فكرني است كه از اي بزرگيخطا
   .ميوحدت طلبانه درست كن

مسائل .  است ي ضروراري ما بسي كهنه برامي در مفاهيبازنگر
 ني دردرون ادي بايتا ك.  خواهد ي ميامروزپاسخ نو وامروز

. مي وبه آنهادل خوش باشمي كني كوچك، خودرا زندانيتشكلها
شرط  هزاردي آي مانيچرا هرگاه سخن از وحدت و اتحاد به م

 ي     مروني ببي رد آن از جي و برهان براليوشروط و دل
 ي است كه مني وقدرت ما همنياگر سرنوشت ما چن. ميكش
 مي دست كشافتهي ومبارزه سازمان تي از فعالستي  بهتر نم،ينيب

 باشد ني ادي حاصل سالها مبارزه ما بااي ؟ آميوقصد كار دگركن
 صدنفردر حركات مين نتواياسي ساني دفاع از زندانيكه برا

 ري است ؟ اگر غيعي نظرطبه بني ؟ امي كنجيمشتركمان بس
 گذشته ي هادهي و امي كني نمي است چرا چاره جوئيعيطب

 ؟ اگر آن افكار وآن مي كني مرتب تكرار ميرابدون بازنگر
به آن نظرات . مي نداشتي وضعنينظرات درست بودند ماچن

 ينو وامروز. ستيارتداد ن آنهايبازنگر. مي ننگري وقرانيآسمان
 است بس ي خطائردرآني است كه تاخيت ها ضروردهيكردن آن ا

 اش پرت شدن ما از گردونه تحوالت جهي نتنيبزرگ، كه كمتر
 خواه ي ترقونيسي باورم كه اپوزنيمن برا.  استروني بشاروبهيپ
 يستگيهم شا.  را ندارديفي ضعتي موقعني استحقاق چنرانيا

 دارد ني فراترازايست كه نمود دارد وهم توان هاني ازاشياش ب
 حساس خود را تي دارد خود وموقعتياهم.  كنديكه عمل م

.  عادات كهنه دست به كار شودني برهم زدن اي وبراابديدر
 غلبه بر ي براي وهم توان عملي فكرتيبدون شك هم ظرف

  .ستي كم نراني اشروي پاناتي درجري آشفتگنيا
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 مقاله اش درنقد مطلب يانيا در بخش پيرئوف كعب  
 را مد نظر دارد كه مقاله من بدان ي اجهيمن همان نت
  : او نوشته است. پرداخته است

 كم بها اياما درنبود و  دادجهي نت" برودديشاه با " « 
 " دياي بي چ" يعني آن يدادن به جنبه بالفصل بعد

 امروزه دي كشي ماني مرزها را به مميكه ضرورت ترس
   » نمانده استدهي پوشي بر كسجهي نتنيعواقب ا

 ني همباي خود تقري با قلم وانشازي باره من ننيدر ا 
 ":  ؟ من گفته ام ستياختالف برسرچ. گفته ام

 آموزدكه شكل يوباالخره انقالب بهمن به ما م
 حكومت  گرچه هي عليوني ملعي جنبش وسكي يريگ
 خود وبه ي است، اما به خودي وضرورارالزميبس
 يريشكل گ.  انجامدي نمي به استقراردموكراسيائتنه

 و ياسي سي توجه به برنامه هاي مردميجنبش ها
 يروهاين.  برديم  نسبت به برنامه هارا باالتيحساس

 خواهند مهر يچپ ودموكرات كشورمان اگر م
 بنشانند، موظف ندهي تحول آيشاني را بر پيدموكراس
»  ......  ند گذارداني اتحاد بزرگ پا به مكياند در 
 ني ايزي با چه چي اختالف ومرزبندستيروشن ن

 واداشته است ؟ من نهي زمني را به نقد در ازي عزقيرف
 نظرم كه برافتادن استبداد الزاما نيهم چون او بر ا

 انجامد همانگونه ي نمي خود به دموكراسيوبه خود
 كي ابي حكومت شاه، درغيكه پس ازتالش

 درون از ي ، استبدادكنونكيت دموكرارومنديونيآلترنات
  .ديانقالب سر بركش

  
 ي تجربه ها" با عنوان ي درمطلبزياحمد آزاد ن   
 است با نگاه دهيكوش ) 3  ( " امروزي و اتحادهاروزيد

 را در " همه با هم " درك يريخودعلل شكل گ
 ني ايسپس به نادرست.  دهدحيانقالب بهمن توض

ته پنداشته شعار پرداخته، آنرا مختص زمان گذش
 ممكن امروزشده ي هائتالف ايريوخواهان شكل گ

 سخن رفته است ي مطلب كه ازهر درنيدر ا. است
 "انقالب  يآموزه ها« بدون ذكر منبع به نقد مقاله 

. نشسته است  » " همه با من " اي "همه با هم
 ني گفته ها، موضوع بخش دوم اني بر ايمكث
  . استادداشتي

 است ي مقاله كارنيبه ا پرداختن مينخست بگو
 متناقض ي هائدهيا اي آشفته است نروكهينه ازا. دشوار
 احمدآزاد مي خاطر كه همرزم گرامني دارد، بدقيونادق

 صاحب وبدون ذكر ماخذ ومنبع ي بيبه نقد نظرات
 از قلم ستي مورد نقد روشن نميمفاه. نشسته است
تا آنجا كه به نظر .  آمده استروني بيوزبان چه كس

 مي با گفته ها ونوشته هاي گردد، كمترارتباطين برمم
 سندهي رسدنوي به نظر مشتريب. ابميتوانستم درآنها ب

.  استدهي خود قلم بركشيرواقعي غي برداشت هاهيعل
 كه ي روشنفي ازمقوله موردبحث تعرن،يافزون برا

. دي توان ديبتوان بدان استناد كرد درنوشته نم
 يابي وبه ارزافتيرك او  دستي باي نوشته ميازالبال

 از "همه باهم  "    .از صحت وسقم آن نشست
 نشده و موافقان في است تعريميجمله مفاه

 يبه نظر م.  داده اندحي كمتر آنرا توضزيومخالفان آن ن
 ها ، بامفهوم وحدت طلبانه آن شترمخالفتيرسد ب

 ومحفل پسندانه ما، انهي انزواجوهيروح. رديگ يصورت م
 جادي اي سد مستحكمانهيابر حركات همگراامروزدربر
 وبرهان لي آماده است دلزي مقابله با آن نيكرده و برا

 ها دهي انياما از آنجا كه در افتادن با ا.  بركشدنيازآست
 اندهي نماي واقعري  ابتدا موضوع غست،يچندان ساده ن

 بردن رضربي شود تا قد برافراشتن درمقابل آن وزيم
  .آن، آسان شود

 دروضع موجود، يريي وتغهي روحني مبارزه با ايراب  
 همه " ازمفهوم يفي با درك وبرداشت خود تعردميكوش

 ي آموزه ها"نكته ام را در مقاله  . مي  ارائه نما"باهم 
«  :  داده ام حي توضني  چن"...... .. انقالب بهمن 

 ست اتحاد اي به معنا" همه باهم " امي پيجوهر اصل
شرط اول آن در درجه نخست . ستايميكه امروز ك

در درجه دوم .  روشن استاستيداشتن هدف وس
 "همه" است كه ي تفاهم آن مجموعه اازمندين

وباالخره . ردي گيازگردآمدن تك تك آن جمع شكل م
 " كه ازجمع آنها  يشاتي وگرااناتي دارد جرتياهم

 ياسي ستي هوي شود، هركدام داراي ساخته م"همه 
 هي سه شرط ، سه پانيا. شخص باشندروشن وبرنامه م

 تواند ي م" همه باهم " است كه شعار يوسه ستون
 نكهي ايسپس در ادامه مطلب برا» . برآن استوار شود

 سه شرط وسه نيگرهمي بجا نماند بار ديابهام
 يگري را به صورت د"همه باهم " تيخصوص

 گردهم " ه هم" كه قرار است يزمان« : تكراركرده ام
 استي وتحقق سني معي حول كار" همه " ني اند،يآ

بدون .  توانند اجتماع كنندي مشخص ميوبرنامه ا
 حاصل ي بي روشن، هر تجمعياستيهدف وس
  » ........ مانديوسردرگم م

 آموزه " نهفته در مقاله دهي رد كردن اياحمدآزاد برا  
  ابتدا مفهوم جنبش "... ........ انقالب بهمنيها

جنبش را ائتالف . زدي آميف درهم مرابامفهوم ائتال
 كند كه اگرائتالف تنها ي پندارد، سپس استدالل ميم
 ي شود، و مي سرانجام مي بردي حكومت شكل گهيعل
 نيگزي حكومت جاي براستي باي كه ائتالف مديافزا
 ي  منطق وقانونمند،يزي درهم آمنيباا.  شودجاديا

  كه - ائتالف  با  جنبش ها رايريحاكم بر شكل گ
 ي در نظرمكساني   - نامدي م" همه با هم "آنرا 

 ي ميري موضع گ،ي همه باهمني چنهيآنگاه عل. رديگ
  . دهمي  محيشترتوضي موضوع  را بنيا. كند

 ضد شاه عي جنبش وسكيانقالب بهمن براساس 
 راني جنبش اقشار مختلف مردم انيدرا. شكل گرفت

 در يني ودر راس آن خمونيروحان. مشاركت داشتند
 به دست آوردند و ي نقش باالئجي انقالب به تدرانيجر

 شاه هيمبارزه مردم عل.  آنرا بدست گرفتنديرهبر
 جنبش خانواده بود ازيجنبش.  داشتيخصلت جنبش

 جنبش دنيائتالف نام.  وجنبش ضدجنگ ديضد آپارتا
ائتالف واتحاد   چون.  استي بزرگيضد شاه خطا

 ائتالف ".   شودي مجادي اياسيبراساس برنامه س
 جنبش يكه به جا ) 4  ( "گسترده انقالب بهمن 

 آزاد قرارگرفته است، حول كدام زاحمدي عزقي رفديمورد تاك
اگر انقالب .  شكل گرفته استياناتيبرنامه وتوسط چه جر

 كس چه ائتالف را ني بوده است، ا" ي ائتالف گسترده ا"بهمن
 پرسش،  پاسخ نيتنها به ا اند ؟   او نه ختهي ري     پي كساناي
 ي دهد،  بلكه در نقطه مقابل ودر رد نظرخود استدالل مينم

 در يگري دي جدياسي سيروي نينيخم«  : دي گويم.  آورد
. ارخوبيبس»   اتحاد وائتالف باشد ي تا درپدي ديمقابل خود نم

 ائتالف " است پس نبوده ائتالف واتحاد ي درپينياگرخم
 او ايآ.  استختهي ري پي را چه كس"گسترده انقالب بهمن 

 يني خماي آند؟ي بي خود نمي گفته هاني بي مقاله تناقضنيدرا
 چگونه است ي نه ؟ اگر آراي را بعهده داشته است ينقش رهبر
 انقالب بهمن ي برا" ائتالف گسترده " كي به يكه ازسوئ

 ائتالف ني انقالب درانيگررهبراي دي شودوازسوي مديتاك
 اتحاد ي درپيني خمسنده،يچون بنا به گفته خود نوحضورندارد، 

  !!وائتالف نبوده است
 درك ني دو مفهوم جنبش وائتالف، هميزي درهم آمنيپس ازا

  : دي گوياوم.  قرارگرفته استينادرست  مبن
 ي اسالمي پس ازجمهورندهي آي همانا چگونگيپرسش كنون « 

 يآنگاه م»  ره گشا خواهد بود؟ " همه باهم " شعارايآ. است
 ي پس ازجمهوري براونيسي اپوزياسي سيروهاين«  : ديگو

.....   كنندي ارائه مي گوناگون ومتضادي طرح هاياسالم
 رسد  كه بتوان تجربه ي بنظرمديار بعي بسيطي شرانيدرچن

ودرادامه آورده »  راتكراركرد " همه باهم "انقالب بهمن و 
 رانيتحول خواه ا كه درحال حاضر جنبش ميرياگر بپذ« : است 

 از آن شي كند بلكه پي حكومت محدودنمرييخود را تنها به تغ
 است كه ي حكومتندهي شكل آي براي پاسخافتني يدرپ

 ني به ادي كند، باني را تضمي ورفاه اجتماعيزاد آ،يدمكراس
 مشترك از يندي توان برآي كه چگونه مميپرسش پاسخ ده

   »   متضاد بدست داد ؟ياسي سيبرنامه ها
 حكومت ريي خودرا تنها به تغراني كه جنبش تحول خواه انيا

 كنم كه ي اضافه منيبه ا.  استي كند، نظردرستيمحدود نم
 استقرار ي برايني تضمچي محدودكند هرحكومتيياگرهم به تغ

 جهي درست چرا نتدهي انيامااز ا.  شودي نمجادي ايدموكراس
 همه " ي برا است كهگفته يچه كس. نادرست گرفته شده است

 متضاد ياسي سي مشترك از برنامه هايندي برآ"دي  با"باهم 
 است ؟ يساخته وپرداخته ذهن چه كس   حكمني ا"بدست داد

 دفاع كرده هنوز هم " همه با هم " كه از شعاري از كسانيكي
 شده في است تعرياما دفاع من از شعار.  من هستمكنديدفاع م

 با درك ياع كرده ام ارتباط كه من از آن دفيمفهوم. و مشخص
 استي تحقق سي  بودن را برا" باهم"من . مورد نقد ندارد

 ني قرار داده و برنامه را نخستدي مشخص مورد تاكي اهوبرنام
  نظر باني اني بيچه ارتباط.   بودن دانسته ام" باهم "شرط 
 ي مشترك از برنامه هايندي برآ" ، باهم بودن براساس حكم

     دارد؟" متضاد ياسيس
 ي نمونه در جايبرا. ستياشكاالت و ابهامات نوشته كم ن 
 همه بامن " شعار ينيخم« :  است   آمدهني ازمطلب چنيگريد
 كرد واز ي مغي خود را تبلياسي برنامه سيو.  دادي سر نم"

اگر »  ... تحقق آن جمع شوندي براي خواست گرد ويمردم م
 همه " ، پس      تسي ن" همه با من" شهي فكرواندنينام ا
 ي خوانده كه گرد وي همه را فرا ميني خمست؟ي چ"بامن

 فكر نيمن ا.  ام نگفته نيمن هم جزا. ندوبرنامه اش جمع شو
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 ي آنرامضر مراني اخواهاني آزاديرا مردود وبرا
به .  داندي با من نمراهمه شناسم، اما احمد آزاد آن

با  ي رسد حداقل از نظر متد، چندان مشكلينظر م
 كه بخواهد برنامه مورد نظر خود رامحوراتحاد ي ئدهيا

.  آن فرا خواند، نداردرشي را به پذگرانيقراردهد و د
 را " قتي حق" فكرمردود است، چون نياز نظر من ا

 گرد به گرانيفراخواندن د.  پندارديدر انحصار خود م
 فكر تعامل، نيدرا. زدي خي برمشهي اندنيخود از ا

 هم كه ي ندارد وكسيگاهيوگفتگو جاتفاهم ، نرمش 
. نرمش وانعطاف داشته باشد سازشكار و مطرود است

  باطل" دست برده وآن رابه سود " قتي حق"چون در
 به معامله نشسته قتيچون برسرحق.  استردادهييتغ "

 تابد و نرمش را ي فكر با هم بودن را برنمنيا. است
پ  در فرهنگ چي سازشكاريبار منف.  پسنددينم
 ني در همشهي ناسزا، ركي وفروكاستن آن تا حد رانيا

 نرومطرودي از ايسازشكار.  داردي به جانب" حق "
 ي خم م" باطل " را در برابرقتياست كه پرچم حق

 اي ولي را به چنگ دارد تعدقتي كه حقيكس. كند 
 فكر نيا.  استقتي از موضع حقيني عقب نشرآنييتغ

 ي براي ، ارزش نابقتي حقتياز موضع ودر موقع
 به مكث و توجه به يازي ونستي فكرها قائل نگريد
 ياستهاي افكار وسيمكث رو.  نظرها نداردگريد
واگر باهدف . است ناب قتي شك در حقگرانيد

 است ي سازشكارني انجام شود عي وهمراهيهمگام
 نرودرافتادنيازا. دي خواهد انجام" باهم بودن "كه به 

 باهم بودن، ي ونف با سازشتيبا انعطاف، ضد
 نيبرخالف ا.   ارزش زاستراني اي چپ سنتيدرفضا

 خواه ي نرقونيسي كنم اپوزي فكرمج،ي راي هادهيا
سازش . اموزدي سازش را بمنطق است ازمندي نرانيا

 ي نه تنها منفياسي وسي كادر برنامه اكيونرمش در 
 كه سازش را يكس. داستي هم مفاري كه بسست،ين
تفاهم وسازش .  ماند يك رو وتنها م باشد، تاموختهين

 است وبدون ي هر كار جمعيري شكل گهيشرط اول
من .  رودي مرسئواليآن اتحاد وائتالف وباهم بودن ز

  "....  انقالب بهمني آموزه ها" در نوشتهنيش از ايپ
 مطلق، آفت ي هاقتي كل وحقيگفته ام ،عقل ها

 يدشاونيدرآن نوشته ازخو.  بودنند " باهم "جان  
 چپ    يروهاي از ني وبرخينيدوفكرظاهرا متضاد خم

 كرده ام كه تفاوت آنها در منبع ديتاك. گفته ام
 از قتي حقيكي.  استقتي به حقيابيومخزن دست

 ومتد يدئولوژي آنرا ازايگريآسمانها به او نازل شده د
اما هر دو خود محور .  كسب كرده استشانهيجزم اند

 اناتي جري پراكندگلي از داليكي. زنديووحدت گر
.  برآنستزانهي تسلط افكار وحدت گرراني اشرويپ

 گذشته ، ي ازدگم هايري كه با وجود فاصله گيافكار
 ني دربهترقتي كه  حقابديهنوز نتوانسته است در

از .  باشد" ما " تواند در كف مجموعهيحالت م
 گفت وشنود، تعامل ، سازش، ازمندي كه ننروستيا

  .مي هستقتي به حقيابي دستيانرمش وانعطاف بر
 ياوم.  هاستي نگاه  به تجربه اندوزگرينمونه د  
 ونيسي متنوع ومتضاد اپوزي با توجه به طرح هاديگو

 رسد كه بتوان تجربه انقالب ي بنظرمدياربعيبس« 
 گفته يچه كس»   را تكرار كرد " همه باهم "بهمن و

.  استياست تجربه انقالب بهمن تكرار شدن
 ي گفته است كه حتشي  قرنها پلسوف،ي فتوسيهراكل
حال .  توان شنا كردي دوبار نمزي رودخانه نكيدر 

 افتي را ي روز و روزگار كسنيچگونه ممكن است در ا
 آنهم تجربه انقالب - را ي تجربه اكيكه بخواهد 

   بهمن را  دوبارتكراركند ؟
 به تجربه يلي است كه احمد آزاد تماي باورني چنبا

 ازخود ي درس آموزي ونگاه به گذشته براياندوز
 همه "ائتالف « : دي گوي منكهيا.  دهدينشان نم

 و مي انقالب بهمن رابه همان زمان واگذار"باهم 
 درك نيازا » مي ممكن امروز را جستجو كنيائتالفها

 بهمن را به الب انق" ديچرا با. نشات گرفته است
گذشته رخ  ؟ انقالب بهمن در " ميهمان زمان واگذار

  يجار  امروزيداده است، اما  تجربه اش دررگ ها
.  بخش تن امروزاست ي زندگروز،يجان تجربه د. است

 ي ازآموزه هايري امروز با بهره گياساسا اتحادها
 تن يرنجور. رندي توانند قوام ودوام گيروزميد

 انقالب بهمن به ي از واگذاري امروز، ناشياتحادها
 است ي نگاه به تجربه اندوزني باهمديشا. روزاستيد

 ري مرا ازانقالب بهمن زدي مورد تاكيكه آموزه ها
 ندهي آيمن از انقالب بهمن درس برا.  برديسئوال م

 يبرا. ي بردارهيگرفته ام نه تكرار تجربه به صورت كپ
 مقابله ينمونه گفته ام انقالب بهمن نشان داد كه برا

شاه را جنبش . شد داني وارد مروي با نديبا استبداد  با
 ديركشي به زردمم)  نه همه با هم يهمگان ( يهمگان

 را ي حكومت كنونستي بايوازآن درس گرفته ام كه م
 يبرا.  درآوردي ازپايرومندوسراسري جنبش نكيبا 

 كرده ام كه حول دي جنبش هم تاكيريشكل گ
 رابطه   نيدر ا. ردي گي شكل مي عام وكليخواست ها

 را ني اتي ظرفي قانون اساسيم براگفته ام كه رفراند
 تجربه نيا. ردي آن شكل گل حويدارد كه جنبش

 شهي است نه تكرار تجربه، آنهم به صورت كلياندوز
  .يا

احمد آزاد درادامه مطلب خود وارد بحث رفراندم شده   
 وگذرا سخن گفته قي دقري غزي باره ننياست ودر ا

 يستقل كنم موضوع رفراندم بحث ميمن فكر م. است
 چندان گري دي بحثهيپرداختن بدان در حاش.  طلبديم

   .ستيثمر بخش ن
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 بهمن 29  و عصر نو 125اتحاد كار شماره   (1 )
1383  

 است يروهائي وناناتيمنظور آن بخش از جر  ( 2 ) 
   درهمان.  شدنددهي كشيني ازخميكه به دنباله رو

 جامعه كي چپ ودموكراتاناتي از جري بخشزمان     
    . مخالف بودنداستي سنيبا ا

 18 و عصرنو پنج شنبه 126اتحاد كار شماره  ( 3 ) 
   1384 نيفرورد

  ..........        و126اتحاد كار شماره  ( 4 ) 
  

 هم صدائي با
   آزاديخواهان داخل كشور

  
 اي با  تن از آزاديخواهان داخل كشور طي بيانيه612اخيرا  
 در دفاع از آزادي " آزادي آري، سلطه آمريكا نه "عنوان 

و مخالفت با دخالت نظامي نيروهاي امپرياليستي، اعالم 
 مبارزه براي كسب آزادي مساله اي مربوط ": كرده اند كه 

هر گونه مداخله نظامي نيروهاي . به مردم ايران است
 بلكه بر امپرياليستي نه تنها مشكالت را حل نخواهد كرد،

خطر از هم گسيختگي و فرو پاشي اقتصادي و اجتماعي مي 
اين بيانيه در پايان،  در رابطه با همبستگي ملت ها  . "افزايد 

      :مي گويد
مردم ايران ضمن حمايت از جنبش هاي ضد جنگ،  "

دوستي و همياري همه ملت ها وآزادي خواهان سراسر 
دخالت دولت جهان را براي كسب آزادي خواستارند و 
  . " هاي متجاوز را در اين زمينه محكوم مي كنند

اهميت اين بيانيه در اين است كه در مبارزه  با حكومت 
جمهوري اسالمي بر خالف  برخي از جريانات سياسي كه 

آزادي را از بيگانگان گدائي مي كنند، فرهيختگان  
وآزاديخواهان در داخل كشور، استقرار آزادي را وظيفه 

تاكيد براين مساله به ويژه در . مردم ايران دانسته اند خود 
شرايط  كنوني  كه عده اي براي دخالت نظامي قدرتهاي 
خارجي لحظه شماري مي كنند، از يك بينش آزاد انديش 

اين بيانيه همچنان كه از . واستقالل طلب سرچشمه مي گيرد
يكسو توهم برخي از خوشباوران و جريانات وابسطه  كه 

به درگاه آمريكا دوخته اند را مردود اعالم كرده وبا چشم 
آن قويا مخالفت كرده است ، از سوي ديگر بر همبستگي 

  .ملت ها در استقرار آزادي تاكيد نموده است
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران پشتيباني 
خود را از جوهر اصلي اين بيانيه،  كه بر مبارزه مردم ايران 

تقرارآزادي و خالصي از چنگال استبداد حاكم تكيه براي اس
دارد و همچنين با هر گونه دخالتي كه سد و مانعي در برابر 
حق مردم ايران در تعيين سرنوشت شان ايجاد كند مخالفت 

  .نموده است، اعالم ميدارد
كميته مركزي سازمان ما همه آزاديخواهاني  كه از 

 آزادي ستيز اجحافات و بي عدالتي هاي اين حكومت
بيزارند و براي تغيير آن آماده مبارزه اند را فرا مي خواند كه  
براي استقراريك حكومت دموكراتيك، يك جمهوري 
متكي بر اراده مردم كه در آن همه شهروندان بتوانندآزادانه 
در سرنوشت خويش دخالت  كنند و هرنوع دين 

 پايه وايدئولوژي از دولت جدا باشد و هر گونه تبعيض بر
 بربندد، صفوف خويش رخت... جنس، مذهب، قوم، نژاد و

  .درا فشرده كنن
  

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
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  از اوكراين تا عراق
 هاي خارجي انتخابات آزاد و دخالت
 بخش دوم

  »انقالب مخملي«صدور 
گرجي » مدل«آميز  پس از اجراي موفقيت

، يعني تغيير »انقالب مخملي«در اوكراين، صدور 
حاكم بر برخي كشورها، از طريق » كهن«هاي  دولت

آميز، و جايگزيني آنها  انتخابات و تظاهرات مسالمت
، كه ضمناً طرفدار غرب »جديد«هاي  يلة دولتبه وس

هاي  هم باشند، بيش از پيش، در دستور كار قدرت
به تعبير يكي . غربي و به ويژه آمريكا قرار گرفته است

گرجي و » مدل«از مفسران، با اشاره به موفقيت 
اين عمليات، يعني مهندسي دمكراسي از «اوكرايني، 

دني، اكنون هاي رأي و نافرماني م طريق صندوق
هاي به كار  نمايد كه روش چنان ساده و آسان مي

گرفته براي انجام آن، به الگويي براي برنده شدن در 
 10نيشن، (» انتخابات ديگران، تبديل شده است

در » الگو«در تدارك پياده كردن اين ). 2005ژانويه 
هاي آمريكايي »بنياد«هاي  جاهاي ديگر، فعاليت
هاي اخير،   آمريكا نيز، در هفتهگسترش يافته و كنگره

ترويج و « ميليون دالري ديگري جهت 250بودجه 
در خارج، اختصاص داده است » تسري دمكراسي

  ).2005 مارس 24مجله نوول ابسرواتور، (
، چنان »هاي مخملي انقالب«مقصد صدور 

هاي  كه پيداست، قبل از هرجا، بعضي از جمهوري
)  نه همة آنهاو(حاصل از فروپاشي شوروي سابق 

هدف اصلي از اين كار، بنا به تصريح بسياري از . است
هاي غربي، كمك به اجراي دومين  مسئوالن و رسانه

شوروي، پس از تجزيه » خروج از كمونيسم«مرحلة 
و يا (اين كشور و تشكيل پانزده جمهوري جديد، 

سومين مرحلة آن، با احتساب فروپاشي پيمان ورشو و 
اروپاي شرقي از حيطة كنترل خارج شدن اقمار 

 11لوموند، (شود  اعالم مي) 1989شوروي در سال 
در واقع، آنچه كه زير لواي ). 2005 فوريه 15ژانويه و 

در دورة مابعد كمونيسم » دمكراسي«صدور و اشاعه 
شود،  هاي غربي دنبال مي شوروي از جانب قدرت

جنگ «هاي دوران  ادامة اجراي بخشي از سياست
طوف به محاصره شوروي سابق است كه، مع» سرد

دار عمدة  اكنون، باقي ماندة حوزة كنترل و نفوذ ميراث
اند و  آن رژيم، يعني روسيه، را آماج خود قرار داده

هاي نواستقالل را هم هرچه  خواهند جمهوري مي
پيش . بيشتر به حيطة تسلط جهاني خود جذب نمايند

ت مشابهي  تمهيدا2001از تجربة گرجستان، در سال 
كه بيش از ) روسيه سفيد(براي تغيير دولت بالروسي 

همه زير نفوذ مسكو قرار دارند، به كار گرفته شد ولي 
هرچند كه رژيم حاكم بر اين . به جايي نرسيد

جمهوري نيز هيچ سازگاري با دمكراسي واقعي ندارد، 

اما در نبود زمينة اجتماعي الزم و تظاهرات گستردة 
  . اي خارجي هم ناكام مانده مردمي، دخالت

و يا اجراي » دمكراسي«تالش براي صدور 
گرجي يا اوكرايني ناميده » مدل«آن چيزي كه اكنون 

شود، البته محدود به كشورهاي تحت كنترل روسيه  مي
آميزي  هاي موفقيت قبل از آن، تالش.  نبوده و نيست

در مورد انتخابات در فيليپين صورت گرفته بود و در 
اي جهت تغيير دولت   نيز اقدامات گسترده2002سال 

، از طريق »رابرت موگابه«خودكامه و ضد غرب 
انتخابات و تظاهرات مخالفان، در زيمبابوه انجام ولي 

 دسامبر 20نيشن، (نهايتاً با شكست روبرو شده بود 
اما آنچه در اين باره قابل توجه ا ست، ). 2004

در لبنان است كه، هاي اخير  ها و هفته رويدادهاي ماه
» مدل«المللي به عنوان تكرار  هاي بين از سوي رسانه

  .شود اوكرايني ارائه مي
در لبنان نيز، ظاهراً، زمينه براي اجراي يك 

انتخابات رياست : فراهم بود» انقالب مخملي«
جمهوري، با تغيير قانون اساسي و تمديد دورة رياست 

يق افتاده بود براي سه سال ديگر، به تعو» اميل لحود«
. در پيش بود) در پايان ماه مه(ولي انتخابات پارلماني 

نارضايتي در ميان اقشار مختلف مردم محسوس بود 
اي در كار نبود و  لكن اعتراضات و تظاهرات گسترده

مذكور، تدارك و » مدل«كردن  بنابراين، براي پياده
اما اوضاع اين . . . نمود  سازماندهي آنها ضروري مي

 سال جنگ خونين و ويرانگر داخلي را 15ر كه كشو
هاي  پشت سر نهاده و همچنان در معرض دخالت

خصوصاً آمريكا و (هاي جهاني  پنهان و آشكار قدرت
از جمله سوريه، اسرائيل، (اي  و منطقه) فرانسه

  . تر از اينهاست واقع است، پيچيده) عربستان و ايران
تا سال ( سال 18جنوب لبنان به مدت 

تحت اشغال رژيم اسرائيل بوده و هنوز هم از )  2000
ارتش سوريه . هاي مقطعي آن در امان نيست بمباران

كه در دورة جنگ داخلي لبنان، و براي كمك به خاتمة 
ها و حفظ صلح، وارد اين كشور شده بود، پس  درگيري

كه از جمله خروج (» طائف«از امضاي توافقنامه 
و پايان ) كرد بيني مي تدريجي نيروهاي سوري را پيش

» جاخوش«، در اين سرزمين 1989جنگ  در سال 
ها در امور داخلي آن، عمالً  كرده و با انواع دخالت

لبنان » اهللا حزب«. قيموميت خود را بر آن تحميل كرد
كه در آغاز عمدتاً نيرويي شبه نظامي بود و تدريجاً به 
يك حزب سياسي مهم نيز تبديل شده است، از نظر 

الي، تداركاتي و تسليحاتي همچنان از سوي رژيم م
در اين سرزمين . شود جمهوري اسالمي تغذيه مي
 ميليون نفر جمعيت و 4كوچك حاصلخيز، با حدود 

هاي مذهبي،  بندي موقعيت جغرافيايي حساس، تقسيم

اي طوالني دارند كه نه تنها در قانون  اي سابقه قومي و قبيله
اند بلكه در امور  بازتاب يافته» يفطا«اساسي آن و توافقنامه 

. گذراند سياسي و اقتصادي آن نيز تأثيرات روزمره بر جاي مي
 درصد كل ساكنان آن را 40جمعيت شيعيان، كه نزديك به 

ترين بخش آن را نيز در بر  دهد، فقيرترين و محروم تشكيل مي
مدت چند هزار پناهنده فلسطيني در  گيرد و حضور طوالني مي

ور در شرايط بسيار سخت نيز معضل مضاعفي محسوب اين كش
هاي اجتماعي موجود،  لكن صرفنظر از قشربندي. . . شود  مي

آشكار است كه انجام يك انتخابات واقعاً آزاد و دمكراتيك در 
هاي  بندي اين كشور مستلزم فراتر رفتن از تمايزات و گروه
  . استمذهبي، و فارغ شدن از انواع مداخالت مستقيم خارجي

سپتامبر گذشته، با اعمال نظر دولت سوريه و تصويب 
) مسيحي(» اميل لحود«پارلمان كنوني لبنان، رياست جمهوري 

. تمديد گرديد تا امكان سلطة سوريه بر اين كشور نيز تداوم يابد
» شوراي امنيت «1559در همان هنگام، قطعنامة شماره 

و فرانسه تدارك هاي آمريكا  سازمان ملل، كه با همدستي دولت
شده بود، صادر گرديد كه خواستار خروج فوري ارتش سوريه از 

اين دوره . بود» اهللا حزب«خاك لبنان و همچنين خلع سالح 
يابي بحران مالي و اقتصادي لبنان شده  ضمناً مصادف با شدت

هاي خارجي آن كه  بود زيرا كه بازپرداخت حجم سنگين بدهي
بالغ ) دو برابر توليد ناخالص ملي آن( ميليارد دالر 30به حدود 

هاي غربي و به  گشته است، نيازمند زمانبندي دوباره بود و دولت
ويژه فرانسه نيز، بدون كسب اطمينان در مورد تصدي دولت 

به . مطلوب خود در اين كشور، حاضر به انجام اين كار نبودند
 عالوه، يكي  از شروط  اصلي تجديد زمانبندي بازپرداخت اين

سازي بود، كه  ها، اجراي گسترده سياست خصوصي بدهي
چگونگي پيشبرد آن هم يكي از موضوعات مورد دعواي بين 

، بوده )سنّي(» رفيق حريري«رئيس جمهوري و نخست وزير، 
، و پيوستن وي به جرگة »حريري«كه نهايتاً به استعفاي 

كه » حريري«. مخالفان دولت طرفدار سوريه، منجر شده بود
 عربستاني بوده، از راه مقاطعه –ي تابعيت دوگانه لبناني دارا

كاري و نزديكي با خاندان سعودي، سرمايه كالني به دست 
آورده و يك شبكة گسترده مالي و مستغالتي و پيمانكاري و 

براي خود ) راديو و تلويزيون خصوصي و مطبوعات(اي  رسانه
ان و سوريه به  با پشتيباني عربست1992ايجاد كرده بود، در سال 

كارة  وزيري لبنان رسيده و طي دوره بازسازي نيمه نخست
هاي برجاي مانده از جنگ داخلي نيز، بر ثروت خود  خرابي

  . افزوده بود
و همراهان، در مركز بيروت، » رفيق حريري«اما ترور 

تر و بحران سياسي گريبانگير   فوريه، اوضاع را پيچيده14در 
نگشت اتهام بالفاصله رژيم سوريه و ا. لبنان را حادتر ساخت

دستگاه امنيتي و اطالعاتي آن را نشانه گرفت و ميدان 
ي بيروت به صحنة دائمي تحصن و تظاهرات عليه »شهدا«

بخش غالب . تبديل شد» حريري«سوريه و اعتراض به ترور 
ها ترسيم  اين تظاهرات، برخالف تصويري كه اكثر رسانه
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يك ائتالف سياسي . كنند، سازمان يافته بود مي
جنبشي ميهني «: مركب از نيروهاي سياسي مسيحي 

، رئيس سابق ستاد »ميشل عون«وابسته به (» آزاد
و ) برد ارتش لبنان كه در تبعيد، در فرانسه، به سر مي

و ) »سمير جعجع«وابسته به (» نيروهاي لبناني«
كه » بشيرجمايل«ديگر جريانات مسيحي مربوط به 

اند، و  ساالران دورة جنگ داخلي بودهغالباً از جنگ 
» حزب ترقيخواه سوسياليست«ها، يعني »دروزي«
و بخشي از افراد و ) »وليد جنبالط«تحت رهبري (

و » حريري«و از جمله طرفداران (جريانات سني 
سازماندهي ) خواهر وي كه نمايندة پارلمان است

اعتراضات عليه اشغال نظامي سوريه و درخواست 
ولت طرفدار آن و برگزاري انتخابات آزاد را بركناري د

ها و  در آغاز، اين تظاهرات با پرچم. در دست دارند
پالكاردهاي گوناگون جريانات اپوزيسيون برگزار 

شد ولي بعداً، بنا به تصميم ائتالف مذكور، مقرر  مي
اين حركت، از . شد كه تنها پرچم لبنان آورده شود

لبنان » آميز  مسالمتانتفاضه«ها  سوي برخي روزنامه
خوانده شد، ولي وزارت امور خارجه آمريكا پيشدستي 

با اشاره به عالمت (» انقالب سِدر«كرده و آن را 
ناميد و، در ضمن، ) درخت سدر بر روي پرچم لبنان

آن را هم نشأت گرفته از تحوالت و انتخابات عراق 
  ).2005 مارس 28نيشن، (به حساب آورد 

 در لبنان و تشديد با گسترش اعتراضات
هاي  المللي و اولتيماتوم صريح دولت فشارهاي بين

. فرانسه و آمريكا، سوريه ناگزير به عقب نشيني شد
ماندة نيروهاي  دولت سوريه اعالم داشت كه باقي

احتماالً تا (نظامي چهارده هزار نفرة خود را، به زودي 
. از خاك لبنان بيرون خواهد برد) پايان ماه آوريل

) سنّي(» عمركرامه«لت طرفدار سوريه، به صدارت دو
هم مجبور به استعفا و مجدداً، از طرف رئيس 

ولي تشكيل . جمهوري، مأمور تشكيل دولت جديد شد
كه مورد نظر وي و رئيس » وحدت ملي«دولت 

شيعه و رهبر جريان (» نبيه بري«پارلمان فعلي، 
ن ، جهت برگزاري انتخابات آتي بوده، تاكنو)»امل«

به علت امتناع جريانات اپوزيسيون از شركت در آن 
 مارس 29 و 15 و 8لوموند، (عملي نشده است 

2005.(  
اما در اين ميان، مسئله خلع سالح 

كه از طرف دولت آمريكا در فهرست (» اهللا حزب«
نيز همچنان ) هاي تروريستي قرار گرفته است سازمان

ه دليل اين جريان، كه ب. مطرح و مورد مناقشه است
مقاومت و مبارزه عليه اشغالگري رژيم اسرائيل، از 

هاي  پايگاه اجتماعي قابل توجهي نيز در بين لبناني
غيرشيعي و غيرمذهبي برخوردار است، قطعاً حاضر به 

بيم آن » اهللا حزب«به عالوه، . خلع سالح خود نيست
دارد كه در صورت روي كار آمدن دولتي طرفدار 

از رژيم (نها منبع تغذيه آن غرب در لبنان، نه ت
قطع شود بلكه آن دولت هم، ) جمهوري اسالمي

مانند مصر و اردن، به سازش جداگانه با اسرائيل 
با توجه به اين مالحظات، اين جريان . مبادرت كند

نيز به بسيج نيروها و سازماندهي تظاهرات متقابل 
هاي نخست ماه مارس  دست زد، به طوري كه هفته

هاي بيروت و برخي ديگر از  دين و خيابانگذشته، ميا
شهرهاي بزرگ به صحنة زورآزمايي و نمايش قدرت 

ها از يك سو و شيعيان از سوي  ها و دروزي مسيحي
 مارس 29 و 15 و 8لوموند، (ديگر تبديل گرديد 

2005.(  
تحوالت سياسي مهمي كه از چند ماه پيش 

 لكن .در لبنان شروع شده، هنوز به پايان نرسيده است
ها، آنچه  ها و رسانه هاي برخي دولت سازي جدا از قرينه

شود اينست كه  در اين تحوالت به روشني ديده مي
ها و  و نه فقط مسيحي(ها  اكثريت وسيع لبناني

خواهان خروج كامل نيروهاي نظامي سوريه ) ها دروزي
آنها . هاي آن در امور داخلي خود هستند و قطع دخالت

بر مقدرات و سرنوشت جامعة خود خواهند كه  هم مي
حاكم شده و با تعيين دولت برگزيده خود در انتخاباتي 
آزاد، در جهت غلبه بر مشكالت موجود و بهبود 

و (اما اكثريت بزرگ مردم لبنان . شان بكوشند زندگي
همچنين خواستار آنند كه ) نه فقط شيعيان آن
اي و جهاني هم در  هاي منطقه مداخالت ساير قدرت

ين كشور پايان پذيرد و قيموميت آمريكايي يا ا
اين نيز . فرانسوي جانشين قيموميت سوري نشود

هاي  روشن است كه، صرفنظر از خطر درگيري
احتمالي در آينده، تحوالت تاكنوني لبنان نيز چندان 

  .آميز نبوده است يا مسالمت» مخملي«
  

  ؟. . . انقالب، كودتا يا 
اري از جوامع ترديدي نيست كه مردمان بسي

در جنوب يا شمال، در آسياي مركزي و قفقاز يا در 
خاورميانه و آفريقا، امروزه در اميد و آرزوي رهايي از 

عدالتي، و حاكم شدن بر  استبداد، فساد، زورگويي و بي
سرنوشت خويش و استقرار آزادي و دمكراسي و تأمين 

برند، و  شرايط زندگي بهتر و آرامش و صلح به سر مي
ر اين راه نيز، در ابعاد و اشكال گوناگون، تالش و د

خواست آزادي، دمكراسي و عدالت، . كنند مبارزه مي
  .يك خواست واقعي، اساسي و جهاني است

بر چنين زمينة عمومي، و در پرتو بررسي و 
اي رنگارنگ  ها و نمونه ارزيابي مجموعه تجربه

كه در صفحات پيشين ارائه شد، » انقالب مخملي«
ل بايد ديد كه اين گونه تغيير و تحوالت سياسي، در حا

اساس، چه معني و مقصودي دارند؟ در كدام مقوله، 
گيرد؟ و  عنوان و يا عناوين كلي از تحوالت جاي مي

مداخالت خارجي نيز كه براي تحقق آنها صورت 
  كنند؟ گيرد، در عمل، چه مقاصدي را دنبال مي مي

با يك نگاه اجمالي به مجموعة اين رويدادها 
شود كه برخالف  در كشورهاي مختلف، معلوم مي

عنوان ظاهري آنها، اساساً انقالب يا انقالب سياسي 
در همة . در كار نيست) به معني متداول و رايج آن(

ها و موارد برشمرده شده، دعوا و كشمكش اصلي  نمونه
ت حاكمه بوده، و در بين دو گروه و يا دو جناح از هيأ

انتخاباتي هم كه موجب يا محملي بر آن دعواها شده، 

هاي رقيب بوده است و  رقابت تعيين كننده ميان همان جناح
اي از  آن نيز چيزي جز جايگزيني دسته» موفق«هاي  نمونه

اين . اي ديگر از آنها نبوده است حكومتگران به وسيله دسته
، در واقع، موانعي بر سرراه انقالب اگر هم» باال«ها در  جايي جابه

واقعي مردم براي حاكم شدن بر مقدرات خود ايجاد نكرده باشد، 
هيچ كمكي هم در جهت دگرگوني اساسي وضعيت آنها نكرده 

سرنوشت برخي اصالحات دمكراتيك هم كه معموالً از . است
زيرا كه . رود، نامشخص است ها انتظار مي جايي اين گونه جابه

يا شكست اين قبيل اصالحات هم، بيش از هرچيز، موفقيت 
، با استفاده »ها پاييني«منوط و مشروط به آنست كه تا چه اندازه 

، توانسته باشند به ميدان آمده و در »ها بااليي«از شكاف بين 
  .مسير تحوالت آتي عمالً تأثيرگذار باشند

نويسنده و تحليلگر پرسابقة روزنامه » جاناتان استيل«
اوكرايني در » مدل«، طي يك بررسي جامع از اجراي »ينگارد«

هاي خارجي در انتخابات كشورهاي  جاهاي مختلف، دخالت
» پست مدرن«كودتاهاي » مقدماتي و تداركاتي مرحله«ديگر را 

در » جنگ سرد«در دوران » سيا«يا نوع جديد كودتاهايي كه 
راحي ط» هاي مردمي قيام«كشورهاي جهان سوم با راه اندازي 

اگرچه رويدادهاي . كند كرد، ارزيابي مي و سازماندهي مي
گرجستان يا اوكراين شباهت چنداني با كودتاهاي مرسوم، حتي 
كودتاهاي بدون خونريزي، ندارد، اما هرگاه اجزاي اصلي 

ها،  هاي كودتايي هدايت شده از خارج را هم مداخلة خارجي طرح
رت حاكم به حساب جايي در قد راه اندازي تظاهرات و جابه

آوريم و يا، به طريق اولي، فقط نتيجه و مقصود نهايي اقدامات 
و عمليات را در مد نظر قرار بدهيم، ارزيابي مذكور نابجا و 

  .رسد نادرست به نظر نمي
، موضوع مشترك »انقالب«بعد از عنوان فريبنده 

ديگري كه در رويدادها و تحوالت مورد بحث، چنان كه ديديم، 
ها و  اغلب رسانه. است» انتخابات آزاد«شود، مسئله  ميمطرح 
هاي غربي، و در رأس آنها دولت جرج بوش چنين وانمود  دولت
كنند كه در پي اشاعة دمكراسي در جهان خواستار انجام  مي

با فرض . در كشورهاي ديگر هستند» آزاد«و » سالم«انتخابات 
ها  رفانه دولتط غرضانه و بي واقعيت اين ادعا، يعني كوشش بي

و بنيادهاي غربي جهت برگزاري انتخابات آزاد در ديگر جوامع، 
دخالت گستردة مالي، تداركاتي و تبليغاتي بيگانه در جريان 
انتخابات يك كشور هم، اساساً، آزاد بودن آن انتخابات را در 

 دسامبر 20نيشن، (دهد  معرض ترديدها و ابهامات جدي قرار مي
سازد كه اين ادعاها تا  تر آشكار مي دقيقاما بررسي ). 2004

  :واقعيت چقدر فاصله دارد 
ها در انتخابات  نخست اين كه مداخالت غربي

غرضانه و به اصطالح  كشورهاي ديگر، نه تنها بي
همان طور . نيست بلكه كامالً خودغرضانه است» اهللا سبيل في«

 دهد، هاي گرجستان و اوكراين به روشني نشان مي كه نمونه
دولت آمريكا به دنبال انجام انتخابات به طور كلي و يا انتخابات 
آزاد در اين كشورها نبوده بلكه خواهان آن انتخاباتي بوده است 
كه در آن حزب يا ائتالف و يا كانديداي مورد نظر خود آن پيروز 

تر آمريكا مشخصاً درپي برنده شدن  به عبارت ساده. شود
ر انتخابات اخير اين دو كشور د» يوشچنكو«و » ساكاشويلي«

توانست  بوده است و نه هر نامزد و يا جريان ديگر كه  احياناً مي
تواند، در جريان انتخابات آزاد، اكثريت آرا را از آن خود  و يا مي

هاي غربي در اينجا نيز  تبليغات يكسوية نهادها و رسانه. نمايد
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موجب مخدوش و لوث شدن روند كار و حاصل كار 
است، در حالي كه ضرورتاً بايد بين روند و شده 

جريان يك انتخابات آزاد و عادالنه، و نتيجه آن 
هاي غربي، تحت  قدرت. انتخابات، تفكيك قائل شد

، خواستار حاكم شدن »انتخابات آزاد«پوشش 
جريانات و كانديداهاي وابسته به خود هستند، 

ده كانديداهايي كه، ترجيحاً، از قبل تدارك و مهيا ش
  .باشند

ها در مورد  دوم اينكه، برخالف ادعاي غربي
تالش براي گسترش دمكراسي در سراسر جهان، 
برخورد آنها در اين زمينه بسيار دستچين شده و 

اين گزينش هم روشن » منطق«. گزينشي است
هاي وابسته  هاي رقيب و دولت كنار زدن قدرت: است

آوردن هاي مستقل، و روي كار  به آنها و حتي دولت
هاي وابسته به غرب، در جاهايي كه مالحظات  رژيم

جغرافياي سياسي و منافع اقتصادي آن ايجاب 
هاي  بنابراين در كشورهايي كه، نقداً، دولت. كند مي

وابسته به غرب مستقر و منافع بلند مدت اقتصادي 
ها جايي  ها و دخالت آن تأمين است، اين گونه صحبت

هاي تازه   ميان جمهوريبه عنوان مثال، در. ندارد
استقالل يافته، جمهوري آذربايجان زير حاكميت 
رژيمي واقع است كه، در قياس با گرجستان و 

حيدر «. اوكراين نيز، بسيار ضد دمكراتيك است
با يك رفراندوم نمايشي قانون اساسي اين » عليف

كشور را تغيير داد تا زمينه براي جانشيني پسرش 
طي يك انتخابات كامالً . ودفراهم ش» الهام عليف«

، نيز پسر به جاي پدر 2003غيردمكراتيك، در اكتبر 
خاندان . موروثي رسميت يافت» جمهوري«نشست و 

العناني بر اين كشور  عمالً حاكميت مطلق» عليف«
نفتخيز تحميل كرده كه بيش از نيمي از مردمان آن 

لكن، در اين مورد . برند هم زير خط فقر به سر مي
در » انتخابات آزاد«و » دمكراسي«صحبتي از هيچ 

هاي غربي بر منابع  ميان نيست، زيرا سلطة كمپاني
نيز » ناتو«نفتي اين كشور تأمين و راه الحاق آن به 

همچنين است مورد بسياري ديگر . هموار شده است
و طرفدار غرب، از رژيم » دوست«هاي  از دولت

يوخ در ها در پاكستان گرفته تا حاكميت ش ژنرال
كشورهاي جنوب خليج فارس و عربستان، از اردن و 

هاي  در مورد انتخابات. مصر تا مراكش و تونس
برگزار شده نيز، اين برخورد گزينشي و مصلحتي 

در . شود ها و نهادهاي غربي به روشني ديده مي قدرت
ها مورد انتخابات آشكارا فرمايشي و  حالي كه ده

هاي اخير،   طي سالآميز در كشورهاي مختلف، تقلب
ها و نهادهاي غربي و به  انجام گرفته است، رسانه

كنفرانس (» سازمان همكاري و امنيت اروپا«ويژه 
» ناظر«كه در اكثر انتخابات به عنوان –) هلسينكي

 تنها به افشا و محكوم –يابد  المللي حضور مي بين
ها و  پردازند كه منطبق با سياست كردن مواردي مي

طرح و تبليغ . هاي غربي باشند تمصالح قدر
، در واقع، به ابزار سياست خارجي اين »انتخابات آزاد«

  .ها، خاصه آمريكا، تبديل شده است قدرت

هاي مشترك رويدادهاي  اما يكي از ويژگي
مورد بررسي، تظاهرات مردمي است كه اكثراً در پيوند 
با مسئلة انتخابات به وقوع پيوسته يا سازماندهي 

ناگفته پيداست كه در وضعيت استمرار  .شود مي
حاكميت استبداد و خفقان، تظاهرات و اعتراضات 
مردمي و حتي عصيان عمومي، غالباً به صورت تنها 

مانده بيان اعتراض و مخالفت و يا طرح  راه باقي
در شرايطي كه . يابند طلبانه بروز مي هاي حق خواست

هاي  ندوقاخذ آراي مردم عمالً تعطيل است و يا از ص
آيند،  هاي حكومتي بيرون مي رأي نيز فقط آدم

هاي  هاي به تنگ آمده از جور و ظلم تنها با گام توده
شان  توانند رأي و اراده ها، مي خود، در ميادين و خيابان

و اين چيزي است كه هر از چندگاهي، . را ابراز نمايند
در ابعاد گوناگون، به شكل خود جوش و يا سازمانيافته، 

پيوندد و گاهي توفيق  در جوامع استبدادزده به وقوع مي
با اينهمه، نبايد از . شود يابد و گاهي سركوب مي مي

نظر دور داشت كه تظاهرات و تجمعات مردمي گاهي 
تواند مورد سوء استفاده مراجع و نهادهاي قدرت  مي

قرار گرفته و يا اساساً عليه خواست ) داخلي و خارجي(
چنان . مردم هدايت و سازماندهي شودو ارادة اكثريت 

كه مثالً، در سرزمين خود ما، رژيم جمهوري اسالمي، 
ها  پيمايي هاي اوليه استقرار خود، از راه خصوصاً در سال

و تظاهرات عمومي مستقيماً براي سركوب مخالفان و 
خاموش كردن صداي معترضان و، نهايتاً، تداوم 

در .  استحاكميت ضد دمكراتيك خود بهره گرفته
رويدادهاي كشورهاي مورد مطالعه در صفحات قبل 
نيز، چنان كه ديديم، حتي در جاهايي كه اقشار وسيع 
مردم در اعتراض به دولت و تخلفات انتخاباتي آن به 

هايي از هيأت حاكمه با  ها آمده بودند، جناح خيابان
هاي خارجي كوشيدند كه آن را در  پشتيباني قدرت

. ود مورد استفاده قرار دهندجهت مقاصد خاص خ
هاي  هاي دمكراتيك واقعي توده برداري از خواست بهره

هاي مطلوب و سركار  جايي مردم به منظور تحقق جابه
هاي وابسته، يكي از شگردهاي معمول  آوردن دولت

بايد افزود . هاي غربي در اين رويدادها بوده است قدرت
ليت آن هاي آشكار خارجي، فعا كه اين گونه دخالت

المللي را كه  ها و مجامع مستقل بين دسته از كانون
گيري نهادهاي  خواهند به واقع براي شكل مي

دمكراتيك و توسعة دمكراسي در جوامع ديگر كمك و 
  .سازد دار و يا دشوارتر مي همكاري نمايند، خدشه

ها  قابل توجه است كه خود اين گونه مداخله
ان هم، غالباً زير در امور سياسي و انتخاباتي ديگر

دخالت «و مقابله با » استقالل«پوشش دفاع از 
! گيرد در آن كشورها، انجام مي» هاي خارجي قدرت

ها و،  مثالً تبليغات مسكو دربارة مداخله و نفوذ غربي(
متقابالً، تبليغات واشينگتن دربارة سلطه و اعمال نظر 

اين تبليغات ). روسيه، در مورد گرجستان و اوكراين
ريبكارانه، بيش از هر چيز، يادآور آن ترفند دزدان ف

! آي دزد«است كه، براي رد گم كردن، در فريادهاي 
اما روشن . شوند با صاحبخانه همصدا مي» !آي دزد

است كه دخالت در انتخابات و تعيين دولت براي 

ديگران، نقض استقالل و مداخلة آشكار در سرنوشت جوامع 
نيز روشن است كه دخالت اين يا اين . شود ديگر محسوب مي

هاي جهاني يا  آن قدرت در ديگر كشورها، واكنش ساير قدرت
اي را به بار  المللي تازه هاي بين اي را دامن زده و تنش منطقه

از اين رو نيز، اين ادعاي دولت آمريكا كه سياست آن . آورد مي
و » امنيت«در جهان، » دمكراسي«مبني بر صدور و توسعه 

اين . پايه است آورد، بي براي جهانيان به ارمغان مي» صلح«
هاي جديدي را در عرصة  ها و تشنج قبيل تشبثات اگر هم رقابت

  .جهاني ايجاد نكند، مسلماً به برقراري صلح كمكي نخواهد كرد
  ادامه دارد

  
  :اطالعيه در باره 

 اعتصاب غذاي 
  ناصر زرافشان وپيمان پيران

          
ه كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي،   براساس اطالعي

آقايان ناصر زرافشان وپيمان پيران به دليل ممنوع شدن مالقات 
آنان، عدم تفكيك جرايم در زندان وافزايش فشارهاي مسئوالن 
زندان برزندانيان سياسي سالن شماره يك اوين، از امروز دست 

نيز طي نامه ناصر زرافشان .  به اعتصاب غذاي نامحدود زده اند
 اعالم نموده است كه به دليل 1384 فروردين 25اي به تاريخ 

ابتال به بيماري حاد كليوي، خواهان فراهم نمودن شرايطي 
ناصر زرافشان در اين نامه به . براي درمان خود شده است

مسئوالن جمهوري اسالمي يك هفته مهلت داده است كه به 
غير اين صورت به خواست عادالنه او رسيدگي كنند ، در 

  .اعتصاب غذاي نامحدود دست مي زند
          ناصر زرافشان حقوق دان، نويسنده ، مترجم تواناويكي 
از وكالي مدافع خانواده هاي مقتوالن ترورهاي سياسي سال 

 موسوم به قتل هاي زنجيره اي است كه توسط آمرن اين 1377
 اسالمي قتل ها ومدافعان آنها كه در راس حكومت جمهوري

سال زندان محكوم شده است واكنون 5ايران النه گزيده اند، به 
  . سالمتش در خطر جدي قرار دارد

         همچنين اكبر گنجي روزنامه نگار، امروز دوم ارديبهشت 
 ". ماه ، پنجمين سال زنداني شدنش را پشت سر مي گذارد 

با  از او .  گنجي نيز افشاي آمران اصلي اين قتل ها ست"جرم 
توطئه ها و جنايات فالحيان، محسني اژه اي وهاشمي 
رفسنجاني پرده برداشت وبه دليل همين افشاگري به شش سال 

اين روزنامه نگار نيزبيمار ونيازمند بستري . زندان محكوم شد
  .شدن در بيمارستان براي درمان است

ران                     كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق اي
ضمن پشتيباني از اعتصاب غذاي ناصر زرافشان وپيمان پيران، 
همه مجامع دفاع از حقوق بشر ،سازمانها واحزاب سياسي، 
انجمن ها وتشكل هاي دموكراتيك و ايرانيان آزاده را فرا مي 
خواند كه براي آزادي همه زندانيان سياسي ، متحدا كارزاري 

  .وسيع وگسترده سازمان دهند
  زندانيان سياسي ايران، قربانيان استبداد ومدافعان پاك          

آنها در اعتراض به  بي عدالتي و    قلدر منشي . باخته آزادي اند
 .آنها را به فراموشي نسپريم.حاكمان به بند كشيده شده اند 

  
  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 ۲۰۰۵ آوريل 24 – 1384  دوم ارديبهشت 
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 قدرت سياسي جهان
  در بازي شطرنج

 آسيائي/  اروپا 
 

استراتژي جغرافيائي و 
ديدگاه هاي ايدئولوژيکي 
 ائتالف اروپائي اتحاديه اروپا

 
 بخش يک

 
Ernst Woit 
Junge Welt 
٢٩,٠٤,٢٠٠٥ 

 
 برگردان ناهيد جعفرپور

 
اتحاديه اروپا در كنار و بعد از ناتو ، در صدد است 

يين كننده اي را با شركت تمامي منطقه جغرافيائي تع
 به وجود "نظم نوين اروپا"دولتهاي اروپائي  در جهت 

نظم نويني كه بعد از پيروزي سرمايه داري در . آورد 
 آلترناتيوي جديد براي  تنظيم جوامع از 1917سال 

بدينوسيله پيدايش اتحاديه . سوي سرمايه داري است
.  داريستاروپا بيان عصري جديد در زندگي سرمايه

مسلما اين  تغيير عصر صلح آميز اروپا را ميتوان تنها 
مديون روندي دانست كه از ائتالف پيمان ناتو و 

ائتالفي كه از پيش شرط . پيمان ورشو شكل گرفت
 21,11,1990هاي پيدايش اتحاديه اروپا در تاريخ 

تاريخي كه در آن منشور پاريس تغيير يافته و به . بود
بنابراين تاريخي هم كه بنگريم . شدفراموشي سپرده 

خواهيم ديد كه اتحاديه اروپا خود تنها محصول و يا 
بهتر بگوئيم آلترناتيو صلح آميز پيوند ميان پيمان 

اولين قدم اين ائتالف دو . ورشو و پيمان ناتو است
پيمان در اروپا اين بود كه سرمايه داري پيروزمندانه 

 شرق اروپا و غرب تالش نمود در ابتدا به اختالفات
اروپا پاياني بخشد و با وجود اينكه در آغاز كار ارزش 
گذاري مشتركي به لحاظ ثبات و نظم در تك تك 
كشور ها بخصوص كشورهاي شرق اروپا وجود 
نداشت اما در هر حال آنان موفق گرديدند اولين پايه 

                                                                         )         1.(هاي ائتالف دولت هاي اروپائي را بنيان نهند

 بنظر سيبگنيو برژننسكي مشاور امنيتي اسبق جيمز 
كارتر دراستراتژي جغرافياي سياسي، موضوع نه بر سر 

 منطقه اي بلكه مقياس هاي جهاني مقياس هاي
آسيائي ، پيش شرط /تسلط بر مجموعه قاره اروپا. است

از اين رو براي . تبديل شدن به قدرتي جهاني است
برژينسكي ، حفظ قدرت آمريكا در جهان بستگي به 
اين مسئله دارد كه چگونه و تا كي  بتواند در مقابل 

ر عرض اندام آسيائي بعنوان قدرت برت/اين ائتالف اروپا
در حال حاضر براي آمريكا مجموعه اين قاره . نمايد

بعنوان قاره اي وابسته محسوب مي شود وتا كنون از 
برخي . بسياري از دولت هايش باج فراوان گرفته است

از اين دولت ها با كمال ميل به واشنگتن وابسته 
اينكه اين وابستگي و باج دهي چه )   3. (بودند

  هلموت كل صدر اعظم اسبق آلمان و مفهومي دارد را
عضو حزب دمكرات مسيحي آلمان در مصاحبه اي در 

 چنين توضيح مي دهد كه از آنجا كه هيچ 1998سال 
سرباز آلماني حاضر به شركت در جنگ خليج فارس 

 ميليارد 20پس آلمان بايد ) جنگ اول عراق( نيست 
ن از روزنامه زما.( مارك سهم براي اين جنگ بپردازد

  ).27,08,1998در تاريخ 

                      
مسلما حل اختالفات ميان شرق و غرب اروپا به معني 

 1992 فوريه 7در تاريخ . تغييرات در پيمان ورشو بود
با وضع پيمان ماستريش اتحاديه اروپا پايه گذاري 

ر اين پيمان شركت  كشور د12در اين زمان . گشت
سپس با ورود كشور هاي بيطرفي چون .داشتند

 1995 ژانويه 11اطريش و فنالند و سوئد در تاريخ 
 كشور اروپائي را زير پوشش خويش 15اين ائتالف 

 24در حال حاضر تعداد كشور هاي عضو به . قرار داد
البته قابل توجه است كه تمامي كشور .  رسيده است

ن ورشو كه در اين فاصله عضو هاي زير پوشش پيما
اتحاديه اروپا گشته اند در ابتدا قبل از اينكه از اين 
شانس برخوردار باشند عضو اتحاديه اروپا گردند مي 

هم اكنون بلغارستان و . بايست عضو پيمان ناتو بشوند
روماني  با وجود اينكه عضو ناتو مي باشند اما در 

. پا قرار دارندليست انتظار عضو شدن در اتحاديه ارو
تمامي كشورهائي كه عضو ناتو مي باشند بايد همواره 
آمادگي خويش را براي خدمات نظامي در فضاي 
( استراتژي جغرافيائي امپرياليستي به اثبات رسانند

فرستادن سرباز و يا حضور نظامي در مناطق جنگي 
طرح پيش نويس قانون اساسي جديد ). مانند عراق

دد است قدرت نظامي جهاني را اتحاديه اروپا در ص
اين طرح در مقاطعي با . براي اروپا كسب نمايد

استراتژي قدرتي آمريكا همخواني داشته و در مقاطعي 
سوالنا مسئول سياست . در مقابل آن قرار مي گيرد

خارجي اتحاديه اروپا اين مسئله را چنين بيان مي 
نمايد

      

 ما بزرگترين قدرت تجاري جهان مي باشيم و ":
بيشترين كمك مالي به كشور هاي در حال توسعه از 

از اين رو ما مدت هاست كه . صندوق ما جاري ميشود
تنها تا كنون ما در آكسيون . قدرتي جهاني گشته ايم

هاي نظامي جهان به طور مستقيم شركت نداشتيم اما 
اين استراتژي را هم ما تغيير خواهيم داد و اگر 

ع كنيم بايد به لحاظ بخواهيم از ارزش هايمان دفا
البته اين به آن مفهوم . نظامي هم قدرت برتر باشيم

از .( "نيست كه ما بخواهيم با آمريكا وارد رقابت گرديم
  ).12,06,2003روزنامه زمان تاريخ 

 براي برژينسكي اين مسئله به وجه دستوري استراتژي 
جغرافيائي امپرياليستي تعلق داشته و از اختالف و سر پيچي 
دولت هاي وابسته ، باج ده  جلوگيري نموده و وابستگي آنان را 

 ).    4.( حفظ مي كند"مشكل امنيت"در رابطه با 
آمريكا چگونه طرح هاي نظامي اين دقيقا نشان مي دهد كه 

خويش را با كمك اتحاديه اروپا و ناتو در فضاي جغرافياي 
كنسرن هاي بزرگ . سياسي مشخص به اجرا در مي آورد

اروپائي هم از آنجا كه از قدرت نظامي مناسبي برخوردار نيستند 
 زير باد بادبان هاي آمريكا "، مجبورند همواره بقول ملوانان

دفاع از منافع جهاني شان تنها از  طريق جلب . "قايقراني كنند
راينر .( به آمريكائي ها امكان پذير است و نه در دشمني با آنان

  ).28,10,2004هوب در دنياي جوان 
 اما با اين وجود اين مسئله باعث نخواهد شد كه هدف رقابت 
در عملكردهاي سياسي ، نظامي ميان آمريكا و اتحاديه اروپا 

برعكس اين رقابت هم اكنون .  خود را بروز ندهدمحو گردد و
در رابطه با حمله آمريكا به عراق از هميشه واضح تر گشته 

.                                                                                است
 

ه                                تغيير و دگرگوني در روسي:  هدف
ده سال پيش برژنسكي  اعتقاد داشت كه نفوذ ناتو در جغرافياي 
سياسي خارج از اروپا و مشخصا به مرزهاي روسيه، روندي است 

رابطه . تنگ خواهد داشتكه با گسترش اتحاديه اروپا رابطه تنگا
اي كه باعث خواهد شد  ثبات و امنيت در اوكرائين به وجود آيد 
و يك اوكرائين با ثبات اين خاصيت را دارد كه در مقابل تالش 

روزنامه زمان . ( هاي امپرياليستي روسيه قرار مي گيرد
سه سال بعد وي  اعالم داشت كه  نقش اوكرائين ).  8,7,1994

توسعه  آمريكا و اتحاديه اروپا به هيچ وجه نقشي در استراتژي  
زيرا اوكرائين  خود فضائي جديد و مهم  در . باز و روشن نيست
آسيائي پيدا نموده است و در واقع  يك /صحنه بازي اروپا

چرخش   در استراتژي سياس جغرافيائي  است  زيرا كه وجود 
وسيه اوكرائين به عنوان دولتي مستقل باعث دگرگوني  در ر

بدون اوكرائين ، روسيه ديگر قدرتي مهم در صحنه . خواهد شد
البته اين مسئله ميتواند به آنجا ختم .آسيائي نخواهد بود/اروپائي

اگر مسكو بتواند تسلط . شود كه روسيه قدرت مطلق آسيا گردد
 ميليون سكنه  برخوردار است و مقادير 52بر اوكرائين را كه از 

طبيعي   داشته و همچنين به درياي سياه قابل توجه اي  ذخاير 
دسترسي دارد ، را دوباره بدست آورد،   در اين صورت روسيه 

آسيائي /خواهد توانست به عنوان قدرتي بزرگ در صحنه اروپا
 ).                                            5. (عرض اندام نمايد

ديه اروپااز اين  ما هم اكنون شاهد اين هستيم كه آمريكا و اتحا
استراتژي براي كشيدن اوكرائين به زير تسلط خود استفاده مي 

.                                                                               نمايند
ونگي راه در شرايط كنوني در اتحاديه اروپا اختالفات بر سر چگ

هاي گسترش حيطه قدرت اتحاديه اروپا از طريق عضويت 
بروز اين اختالفات همچنين به رقابت با . تركيه وجود دارد

آمريكا و نقش ناتو در گسترش حيطه قدرت اتحاديه اروپا و 
. استراتژي جغرافيائي سياسي اتحاديه اروپا ربط پيدا مي نمايد

در خاور ميانه و نزديك همزمان گسترش تسلط اتحاديه اروپا   
در اين . از طريق مسلما تركيه در برنامه اتحاديه اروپا قرار دارد

 يك ":رابطه در يكي از روزنامه هاي كنزرواتيو آلماني آمده است
چنين استراتژي مي تواند چشم انداز ورود اسرائيل و فلسطين را 
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زيرا يك چنين . به اتحاديه اروپا ممكن سازد
واهد نمود كه اروپاي غربي براي استراتژي كمك خ

اولين بار بعنوان يك آلترناتيو قابل قبول  نسبت به 
آمريكا در نظام قدرتي سياست منطقه اي عرض اندام 

هانس مايول ، فرانكفورتر آگماينه سايتونگ . ( "نمايد
7,11,2004( 

    
                                                                     حقوق ملت ها                 نقطه مورد اختالف

براي اينكه نشان دهيم كه در بيان اين موضوع زياده 
روي نكرده ايم به سخنان ريچارد پرله كه يكي از 
بنيان گذاران افكار نئوكونزرواتيوي است با روزنامه 

 توجه مي 26,3,2003بريتانيائي گاردين در تاريخ 
بطه با شروع جنگ وي در اين مصاحبه در را. كنيم 

خدا را براي مرگ سازمان ":آمريكا در عراق مي گويد
همين ريچارد پرله در يكي از . "ملل شكر مي كنيم

( نشست هاي فورومي كه از سوي بانك آلمان 
در رابطه با عدم توجه به منشور سازمان ) دويچه بانك

ملل متحد در باره جنگ فرا خوانده شده بود مي 
و استراتژي هاي حقير و عقب  عملكرد ها ":گويد

افتاده احتياج به عكس العمل هاي سريع در مقابل 
در ...... تهديدات ناشي از آن عملكرد ها خواهند داشت

 اسرائيلي ها كاري كردند كه ما بايد از 1981سال 
آنها يك مركز اتمي در عراق را . آنها تشكر كنيم

ق آنها اين كار را نكردند چون عرا. منهدم نمودند
زيرا مشخص بود كه در . تسليحات اتمي خواهد ساخت

آنزمان حداقل تا يكسال بعد عراق نمي توانست به 
حتي اين مسئله به علت وجود . اينكار مبادرت نمايد

خطر احتمالي از سوي عراق انجام نپذيرفت بلكه تنها 
به اين دليل بود كه عراقي ها مي خواستند سوخت 

در آنزمان اين حمله ....... نداتمي وارد نيروگاه ها نماي
نظامي حتي به يك حمله احتمالي از سوي عراق به 

بلكه تنها به شرايطي . اسرائيل هم ربط پيدا نمي كرد
ربط پيدا مي نمود كه اسرائيل را در حالتي قرار داده 
بود كه ديگر نمي توانست راه حل هاي عاقالنه 

ين خود از اين رو بنظر من ا. ديگري را انتخاب نمايد
 )             8. ("يك روش تفكر عاقالنه است

              
از موارد مهم اختالف ميان آمريكا و اتحاديه اروپا 
سياست آنها نسبت به سازمان ملل متحد و حقوق 

 .ملت هاست
يوزف جوفه اين اختالف را چنين تجزيه و تحليل مي 

شوند،  آمريكائي ها به قدرت خود متوصل مي ":نمايد
برعكس اروپائي . قدرتي كه مشروعيت حقوقي ندارد

ها به مشروعيت حقوقي مي انديشند اما قدرتي 
 ).3,4,2003روزنامه زمان به تاريخ . ( "ندارند

 تا زمانيكه اتحاديه اروپا از ":اگون بار معتقد است كه 
قدرت نظامي چون آمريكا بر خوردار نيست، ميتوان 

 ضعف هايش فائق آمده و نقاط اميدوار بود كه اروپا به
مثبتش رشد خواهد نمود و از طريق بستن قرار دادها 
و همكاري و مناسبات ديپلماسي ثباتي را حكمفرما 
خواهد نمود كه كمتر نياز به عملكردهاي نظامي 

 ) 6.("خواهد داشت
در واقعيت هم در رابطه با حقوق ملت ها و مناسبات 

ا و اغلب دولت هاي با سازمان ملل متحد ، بين آمريك
ميشائيل مينكن . اتحاديه اروپا تفاوت هائي وجود دارد

، سياستمدار آلماني كه در حال حاضر در نيويورك 
 هم اكنون ":زندگي مي نمايد در اين باره مي گويد

گروه هائي كه در آمريكا بر سر كارند تصويري 
دشمنانه از سازمان ملل متحد در ذهنشان به وجود 

 مركز توجه 80 در حاليكه در سال هاي .آورده اند
دولت آمريكا در مرحله اول مبارزه بر عليه كمونيست 

 1989اما از سال . ها بود و بعد سازمان ملل متحد
. نفرت از سازمان ملل متحد مقام اول را گرفته است

زيرا كه از ديد افكار مسيحيت،   جامعه ملل تهديدي 
                 )         7. ("......ئياست جدي در مقابل نظم نوين آمريكا

توماس ريچرينگ منشي وزارت خارجه آمريكا در 
  قبل از حمله ناتو به 1999 فوريه 10تاريخ 

يوگسالوي در يك مراسم آكادمي نظامي آمريكا در 
وست پوينت در باره اختالف نظر هاي ميان آمريكا و 
متحدين اروپائيش در رابطه با حقوق ملت ها مي 

د دارد كه  امروزه بيشتر از همه اين خواست وجو":گويد
قبل از هر عملكردي به لحاظ حقوقي امنيت هاي 

براي مثال در فضاي ناتو جائي . الزم را در نظر گيريم
كه برخي از متحدين ما عمل مي نمايند يك قيوميت 
از سوي سازمان ملل متحد در صورت دست يازيدن 
ناتو به عملكردهائي خارج از منطقه ائتالفيش،  

مريكا و ديگر متحدينش اياالت متحده آ. ضروريست
اگر ما  تنها ..... با يكديگر در اين مسئله توافق نداشته

خود را به نظر  و راي شوراي امنيت محدود مي كرديم 
مي توانستيم وتوي چين و روسيه را بر عليه چنين 

اين غير قابل . آكسيون هائي از سوي ناتو قبول كنيم
چ وجه از اياالت متحد آمريكا به هي...... قبول است 

حق خويش براي اينكه به تنهائي عمل كند نخواهد 
)                1999. 22,7روزنامه دنياي جوان . ( "گذشت

به عقيده چارمرز جونسون، آمريكا آنچيزي كه نشان 
مي دهد نيست در حقيقت آمريكا يك طرز فكر نظامي 

                                                                                        )        9.(است كه مي خواهد خود را به جهان تحميل كند

                                                                              

به همين خاطر هم آنان يك امپراطوري از مستعمره 
هاي خود به وجود نياورده اند بلكه امپراطوري از 

        )                          10.(پايگاه هاي نظامي شكل داده اند
 قرارگاه 725 دولت آمريكا در حدود 2001در سال 

نظامي را كه در محدوده جغرافيائي آمريكا قرار نداشت 
 153 آنها تنها 2003در سال . زير پوشش خود داشت

 كشور عضو سازمان ملل متحد 189پايگاه نظامي در 
 كشور حضور فعال نظامي 25برقرار نموده بودند و در 

 كشور پيمان هاي نظامي و امنيتي بسته 36 داشته و با
 ).      11.(بودند

                                                             
                   
                 

                                                                              

                                                                      
                                                                      

.                                     جهاني"نظم نوين" 
هاي  موجود ميان آمريكا و با وجود تمامي تفاوت 

اتحاديه اروپا  در نحوه برخورد به  نظر سازمان ملل 
متحد در باره حقوق ملت ها و همچنين استفاده از ابزار 

و متد هائي كه مي توان براي اهداف سياست خارجي  استفاده 
نمود اما مابين اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا بر روي 

 "ژي جغرافيائي توافق وجود دارد كه آنهم اساس و بنيان استرات
 جهاني به نفع قدرتمندان جهاني و سلطه سرمايه "نظم نوين

داري از طريق حذف نظرات و عملكردهاي ضد امپرياليستي و 
 .  است20ضد استعماري و مبارزات آزاديخواهانه در قرن 

فرانكفورتر آلگماينه ( روزنامه كنزرواتيو فرانكفورت 
 ":ي كه آمريكا به عراق حمله نمود چنين نوشتروز)سايتونگ

عراق بايد به عنوان دشمن حذف گردد ومجددا از طريق ابزار 
انكار دوران . هاي امپراطوري آمريكا از نو بنيان گردد

نواستعماري جاي خود را به يك استعمار نوين دمكراتيك مي 
 ) 20,3,2003فرانكفورتر آلگماينه .( "دهد 

 مي دانند كه موضوع تنها بر سر خصوصي  امروزه ديگر همه
ذخايري كه در نتيجه . سازي مجدد ذخاير طبيعي جهان است

بطوريكه .  دولتي گشته بودند70مبارزات آزاديبخش سال هاي 
امروزه مثال ما اين مسئله را در اندازه قدرت اقتصادي كشور 

جيمز وولسي رئيس سازمان سيا در . هاي عضو اوپيك مي بينيم
 كمي قبل از حمله آمريكا به عراق از اين 1993/94ي سالها

 مسئله تنها بر سر وابستگي ":هدف استراتژي سخن مي گويد
آمريكا به نفت نيست بلكه موضوع بر سر وابستگي تمامي جهان 

ما بايد در خاورميانه نفت را بعنوان اسلحه بر ..... به آن است
ز عراق شروع مي ما امروز ا. داريم و در دست خود داشته باشيم

 2003 سال 4هفته نامه اشپيگل شماره . ( "..............كنيم و بعد
)                                                                        109صفحه 

،  جنگ در عراق را  ريچارد هرسينگر هم درست از اين منطق
 اين جنگ ابزاري است براي  ابراز ":توجيح نموده و مي گويد

وجود دمكرات هاي غربي و با اهدف نواستعماري دمكراتيك 
).                         12,6,2003روزنامه زمان تاريخ . ( "انجام مي گيرد

ملت هائي كه بعد از جنگ سرد مورد حمله اين نظريات 
نواستعماري دمكراتيك قرار گرفته اند ، قدرت هائي را پيش 

سمير . روي خود مي بينند كه بر فراز مونوپل ها قرار گرفته اند 
پرياليستي  مونوپل نام مي برد كه جهاني سازي ام5امين از 

  مونوپل -2 مونوپل تكنولوژي -1: كنوني را رهبري مي كنند
 مونوپل كنترل بر ذخاير طبيعي – 3كنترل بر جريانهاي مالي 

 كنترل بر ارتباطات الكترونيكي جمعي و رسانه ها - 4كره زمين 
سپس وي آمريكا و .  مونوپل تسليحات كشتار جمعي - 5

 عمومي جهان را گول مي متحدينش را متهم مي كند كه افكار
زنند و مجبور مي كنند كه آنان به خود بقبوالنند كه غربي ها از 
ابزاري برخوردارند كه مي تواند ساير ملت ها را تهديد نمايند 

)                             13.(بدون اينكه خود مورد مخاطره قرار مي بيند
 و گ 8سمير امين مردم جهان سوم را از سوي دولت هاي گ 

مورد مخاطره جدي مي ) آمريكا ، اروپا و ژاپن(  و امپرياليستها7
)                                                                           14. (داند

يك چنين تحليلي هم نويسنده تواناي هند خانم آروندا روي در 
اين اواخر زماني كه خانم سدني جايزه نوبل را دريافت  مي كرد، 

 در حاليكه مبارزه براي كنترل ذخاير طبيعي ":اعالم نموده است
با خشونت جهان روز به روز جدي تر مي شود ،اقتصاد استعماري 

دنياي مدرن و . .... هاي نظامي دوباره به زندگي بر مي گردد
متمدن وارث برده داري، استعمار و تسليحات كشتار جمعي مي 
گردد و كنترل بر اكثر منابع نفت جهان ، اكثر تسليحات جهان، 
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اكثر ثروت و پول جهان ،  اكثر رسانه هاي جهان و 
ي جوان روزنامه دنيا.( شروع مي گردد ....  

11,11,2004                                         .( 
------------------------------------------- 
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 بند  زنان مسلمان در
  انتخاب اجباري همسر

  
  مرضيه دانش: برگردان

  2005مارس  5
   (ZEITPUNKT ) روزنامه لحظه

  
ساالنه، هفتاد تا هشتاد دختر مسلمان جوان مقيم شهر 

ي خانواده هايشان ، براي ازدواج، از سو)سوئيس(برن 
چون . مجبور به سفر به كشورهايشان مي گردند

مقامات سوئيسي مانع ورود همسران اين زنان مي 
گردند، اين عده به طور غير قانوني وارد سوئيس مي 

آنچه كه در چارچوب بسته، اعتقادات و تعصبات . شوند
خشك مذهبي و مرد ساالر اين خانواده ها مي گذرد، 

و مسئولين سوئيسي نسبت به آنچه كه غم انگيز بوده 
  .در مقابل چشمانشان رخ مي دهد بي تفاوتند

بر بستر نا همخواني فرهنگي، در قلب اروپا در شهر 
برن سوئيس، در خانواده هاي متعصب مسلمان، 
دختران جوان از حق شركت در ميهماني ها و 
ديسكوتك ها محروم بوده و بر اساس سنت هاي 

رهاي حوزه بالكان، پاكستان و يا اسالمي، چه در كشو
آفريقائي، اين پدران هستند كه با صغير خواندن 
دختران خود، از بين خويشاوندانشان داماد را انتخاب و 

داماد هاي . دخترانشان را ناچار به ازدواج با آنان ميكنند
آينده حتما بايد مسلمان بوده و همشهري و يا هم 

نوشت اغلب دختران سر  .واليتي خانواده دختر باشند
آنان . جوان مسلمان مقيم شهر برن از قبل روشن است

 سالگي به اجبار 15 ، 14به محض رسيدن به سنين 
بايد به كشورهاي خود رفته، وپس از تن دادن به 
ازدواجي ناخواسته به طور غيرقانوني وارد سوئيس 

  .گردند
رئيس  «  Elexandra Otto » آقاي اتو الكساندر

 80 -70ساالنه : يان در شهر برن مي گويدپليس خارج
نفر از دختران مسلمان به همراه همسرانشان به طور 

او مي گويد كه . غير قانوني وارد سوئيس مي شوند
البته نوع ديگري از ازدواج مسلمانان در برن ديده مي 
شود كه در آن، مردان مسلمان براي گرفتن اجازه 

وئيسي ازدواج اقامت براي مدت پنج سال با زنان س
كرده و پس از گرفتن اجازه اقامت و گذراندن اين 
مدت از آنان طالق گرفته و جهت ازدواج با دختر مورد 
نظر و هموطن خود راهي كشورهايشان گرديده و پس 

رئيس . از ازدواج  مجدد به سوئيس باز مي گردند
كه تحقيقات ما : پليس خارجيان شهر برن مي گويد

 اين نتيجه برساند كه، آيا مردان نتوانسته ما را به
مسلمان هم وادار به ازدواج  با هموطنانشان مي شوند 
و يا اينكه تنها دختران ناچارند به ازدواجهاي ناخواسته 

وي همچنين اظهار مي دارد كه بسياري از . تن دهند
دختران تازه ازدواج كرده مسلمان، با مراجعه به ما از 

لي به محض شنيدن همسرانشان شكايت مي كنند و
صميم ما به ارجاع پرونده اشان براي بررسي و طالق، 

  .شكايات خود را پس مي گيرند

مسئول سازماندهي و  « Gerda Huck »  خانم گردا هوك
انطباق فرهنگي شهر برن، ضمن ابراز اطالع از وجود ازدواج 
هاي اجباري مي گويد به محض مراجعه دختراني كه به زور 

واج گرديده اند، ما سريعا از طريق قانوني مسئله را وادار به ازد
پيگيري كرده و اقدامات الزم را به عمل مي آوريم، گرچه 
سالهاست كه مراكز مشاوره فرهنگي با اين مسائل درگير 

 اين مسائل به ويژه براي خانه زنان و مركز مشاوره. هستند
Farbina  كامال شناخته شده هستند و ساالنه دهها مورد

زدواج اجباري، از طريق دوستان، همكاران و يا مدارس دخترانه ا
  .گزارش مي شود Farbina به مركز مشاورتي

ازدواجهاي اجباري و عواقب ناشي ازاين ازدواجها، مشكلي است 
كه ما به طور روزانه از طريق خانه زنان برن در جريان آن قرار 

 5 تا 3ان، بين از هر هفتاد زن مراجعه كننده  به خانه زن. داريم
نفر آنان را زناني تشكيل مي دهند كه وادار به ازدواج هاي 

  .اجباري گرديده اند
خانم روزماري ساپفل از حزب مسبحي مردم، در رابطه با 
ازدواجهاي اجباري معتقد است كه بايد جلوي اينگونه اقدامات 

وي تاكيد مي كند كه مسئله ازدواج . پدر ساالرانه گرفته شود
ي نه خاص سوئيس بلكه سراسر اروپا را شامل مي شود و اجبار

در طي . در سراسر اروپا بايد اين مسئله مورد بررسي قرار گيرد
دهسال اخير ميزان ازدواجهاي اجباري افزايش يافته و از عواقب 

و سليمان در » آ« فاجعه بار اين ازدواج ها، قتل خانم سعيده 
  .ش در شهر برن استتوسط پدر» يلديز« خانه اش و يا قتل 

كارشناس امور قضائي و  « Stefan Tresel » پرفسور
كامال ) قتلهاي ناموسي( اين گونه قتلها : حقوق بشر مي گويد

جنائي محسوب مي شوند و بايد به عنوان قتل عمد مورد بررسي 
  .و مجازات قرار گيرند

شكايات ...  در بسياري از موارد زنان شاكي، به دليل ترس و 
را از همسرانشان پس گرفته بدين ترتيب، پليس به دليل خود 

نداشتن اسناد و مدرك كافي نمي تواند، بر اجباري بودن 
ازدواجها تاكيد كرده و پرونده را به مراجع قضائي ارجاع داده تا 

  .مورد بررسي قرار دهند
از طرفي ديگر چون خانه زنان و ديگر مراكز مشاوره خانوادگي 

اسناد و . ار خانواده هستند نمي توانندمتعهد به حفظ اسر
خانم . اطالعات را در اختيار پليس و يا مراجع قضائي قرار دهند

از مسئولين خانه زنان مي گويد كه ما به دليل » ورا، س« 
تعهدمان كه سختگيرانه تر از حفظ اسرار توسط پزشك است، 

هيم، نمي توانيم اطالعات الزم را در اختيار مراجع قضائي قرار د
به ويژه تا زماني كه . مگر بنا به درخواست فرد مراجعه كننده

  .زنان در خانه زنان بسر مي برند
واقعيت اين است كه از طريق امكانات دولتي و يا مالي تنها 
نمي توان جلوي ازدواجهاي اجباري را گرفت، انطباق فرهنگي 
كه قرار است بزودي در پارلمان سوئيس مورد بحث و بررسي 

ار گيرد، مسئله ازدواجهاي اجباري زنان را مد نظر داشته و قر
تصميم دارد در اين رابطه قوانين سختگيرانه تري را به تصويب 

رشد افكار و آگاهي زنان و كندن آنان از فرهنگ عقب .  برساند
مانده و  پدر ساالرانه مي تواند گامي اساسي در جهت از بين 

 اين راه، اين زنان هستند كه بردن ازدواجهاي اجباري باشد و در
با پرداخت هزينه و البته با گذر زمان اين امر را شدني و مقدور 

  .خواهند نمود



!پيروز باد همبستگي جهاني كارگران       

 

 
جهان  به نيروهاي كار وزحمت ايران وسراسر اول ماه مه، يازدهم ارديبهشت، روز همبستگي بين المللي كارگران

  .خجسته باد
     در اين روز كارگران به خيابانها مي آيند تا پيروزي هايشان را جشن بگيرند، ياد مبارزات گذشته شان را گرامي 

و صفوف خود را براي پيكارهاي آتي،  تامين خواسته ها  و مبارزات مشتركشان در راه ايجاد جهاني فارغ  بدارند
  .از ستم وبهره كشي  فشرده تر سازند

     از اكوادور و مكزيك تا چين و فيليپين، از آلمان وروسيه تا پرتغال و فرانسه، از ايران و تركيه تا مصر و نيجريه، 
 مختلف جهان، در هفته ها و ماه هاي گذشته، شاهد اشكال گوناگون مقاومتها و مبارزات كارگران و دركشورهاي

زحمتكشان در دفاع از حقوق و دستاوردهايشان در برابرتهاجمات تازه دولتها وسرمايه داران در زمينه تعطيلي 
ايه هاي بزرگ جهاني،  در برابر واحدهاي صنعتي و خدماتي صرفا بر مبناي سودجوئي افزونتر انحصارات و سرم

تحديد و يا حذف حمايت ها و تامين اجتماعي مزد و حقوق بگيران  و در برابر تحميل ها و تضيقات برخاسته از 
  .سياستهاي ليبراليسم افسارگسيخته بطور كلي،  بوده ايم

 

 محدوديتهاي مضاعفي رنج مي      طبقه كارگر ايران كه به واسطه استبداد ديني حاكم بر ميهن مان از فشارها و
برد، به رغم همه صدامات سنگيني كه طي سالهاي گذشته متحمل گشته است،  به مبارزه سرسختانه اش  براي 

در اثر تداوم و تشديد تهاجمات حكومت ماليان وسرمايه داران عليه باقي مانده حقوق . حقوق خود ادامه مي دهد
 تعدادي ديگر از كارخانه ها به داليل و بهانه هاي گوناگون، كارگران و زحمتكشان، تعطيل و بسته شدن

هاي وسيع بخش ديگري از شاغالن،  تبديل روزافزون قراردادهاي استخدامي به قراردادهاي موقت و رواج  اخراج
هر چه بيشتر پيمانكاري در بنگاه هاي دولتي و خصوصي،  خارج كردن بخش بخش كارگران از حيطه شمول 

ودر يك كالم، ... ررات كار و تامين اجتماعي، حذف باقي مانده حمايتهاي شغلي عرفي و قانونيقوانين و مق
.  حاكميت بي حقوقي در مناسبات كار،  شرايط كار و زندگي مزد و حقوق بگيران را بسياردشوارتر كرده است

 بي سابقه اي روبروساخته ضمن آن كه بيكاري بيش از پنج ميليون جوان و جوياي كار نيز جامعه ما را با معضل
  .است

اعتصابات، تجمعات و تظاهرات كارگران كارخانه هاي ايران خودرو، لوله سازي اهواز، الكتريك رشت، 
ريسندگي وبافندگي فومنات،  نساجي كردستان،  پاكريس سمنان،  پارس ايران گيالن،  پارس مينو خرم دره، 

 بوشهر،  معادن ذغال سنگ البرز غربي،  كارگران و كارمندان كشت بهمن پالستيك تهران،  كارگاه نيروگاه اتمي
وصنعت مغان، وكارگران تعدادي از شهرداري ها،  نمونه هاي برجسته حركتهاي اعتراضي كارگران ايران در 

تبعيضات  برابر بيكارسازي ها، عدم پرداخت حقوق، حذف مزايا، عدم اجراي قانون وديگر انواع حق كشي ها و
  . وده كه در موارد متعددي نيز به درگيري با نيروهاي سركوبگر رژيم انجاميده استرايج ب

     طبقه كارگر ايران  با آگاهي بيشتر به اين واقعيت كه در صورت تداوم  پراكندگي صفوف خود  قادر به 
اي متعددي را مقاومت ومقابله با تهاجمات جديد دولت و سرمايه داران شريك وهمدست آن نخواهد بود، حركته

در بخشها و مناطق مختلف در جهت پي ريزي تشكل هاي آزاد و مستقل كارگري آغاز كرده كه انتشار بيانيه 
 كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي "تعدادي از فعاالن كارگري كشور در اين باره دربهمن ماه گذشته و تشكيل  

ه جنبش دانشجوئي ميهن مان پس از تحمل دو دهه همان طور ك.    از جمله آنها است"آزاد كارگري در ايران
سركوب و خفقان توانسته است در سالهاي اخير نخستين پايه هاي تشكل هاي مستقل و دموكراتيك دانشجوئي را 
ايجاد كند، كارگران ايران نيز به رغم همه فشارها و سركوبگري هاي جمهوري اسالمي، براي پايه ريزي نهادهاي 

اين حركت نويدبخش به حمايت نهادها و سازمانها ومجامع كارگري .   خود گام برمي دارندصنفي آزاد و مستقل
در پرتو اين مبارزات همبسته است كه آزادي جان .  بين المللي و همه نيروهاي آزاديخواه و پيشرو نيازمند است

  .مي گيرد و سوسياليزم سنگ پايه هايش گذاشته مي شود
 

  فدائيان خلق ايرانكميته مركزي سازمان اتحاد 
29 ⁄ 4 ⁄ 2005   -   9⁄  2 ⁄ 1384 
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