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  تحريم همگاني انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري

 !انتخاب نكردن، تنها انتخاب درست
 

 يكي به ،ي جمهوراستي دوره رنيانتخابات نهم
 ي جمهوراتي انتخابات در حنياز حساس تر

 انتخابات، ني اتياهم.  شده استلي تبدياسالم
 ي انگشت شماراني ممكن در مينه در انتخاب ها

 ي شورادي و پاسدار مورد تائيحان روياز نامزدها
 و از ي تا كروبي رفسنجانينگهبان، از هاشم

 از اصالح گري و دو نفر دباف،ي قالتا يجانيالر
 به ضرب حكم م،ي تحري فشار صداريطلبان كه ز

 نگهبان افزوده شده ي شوراني بر منتخبيحكومت
 است كه از هم اكنون  و يجياند، بلكه در نتا

 اني و در ميدر سطح كشور از انتخابات شيپ
 و ي اجتماعي جنبش هاني فعال،ياسي سيروهاين

 انتخابات و امتناع ني امي تحرر د،ي مدنينهاد ها
بعد از تجربه .  شده استجادياز شركت در آن ا

انتخابات شورا ها، انتخابات مجلس هفتم و امتناع 
 ي صداليآگاهانه مردم از حضور در آن ها، تبد

 در سطح ي و علني پژواك ملكي امتناع به نيا
 در گذار به يدي چرخش جدانگريكشور، ب
 و ي حكومت اسالمرابر در بي سازليدوران بد

 حكومت و بدون ني بدون اي اندهي آميترس
   .دستگاه كنترل و سانسور و سركوب آن است

 انتخابات ني اي برگزاري مهم نه چگونگبداعت
  معمول و حاكم بر آن،كيو شرائط ضد دمكرات

 درباره مي بر سر تصمي و علنيبلكه اجماع عموم
 حكومتگران، در ي نقشه هادنيبه شكست كشان

 در ي و حتونيسي اپوزياسي سيروهاي همه نانيم
 كه يتحركات. حول و حوش خود حكومت است

 ي اعتراضي هاهياني بي با امضاري اخي ماه هايط
متعدد آغاز شده بود، اكنون محصول خود را در 

 در ي وفاق عمومكي به دني رسيتالش برا
 كي ي حكومت در برگزاريبرخورد به نقشه ها

  . كندي آشكار مگر،ي ديشيانتخابات نما
 كه از انتخابات ي وقتست،ي ندهي كس پوشچي هبر
 شود، منظور از آن ي صحبت مي جمهوراستير
 انتخاب ي جمهور بر اساس اراده و راسي رئنييتع

ت، وجود  انتخاباگريفرض د. كنندگان است
 ي كشور براكي شهروندان يامكان برابر برا

 شتني مردم گذاشتن خويانتخاب شدن و به را
ن است كه انتخاب مردم به يقاعده هم ا. است
 شناخته شود، و چرخش قدرت بر اساس تيرسم

 اما در كشور تيواقع.  گرددي انتخاب ها عملنيا
نه حق .  بوده استگري ديما همواره به گونه ا

 شود، نه حق ي شناخته متي مردم به رسمانتخاب
 ني چنجي نتاينه حت. انتخاب شدن وجود دارد

 قدرت نبود، حبان هم، اگر مطلوب صايانتخابات
  . شودي شناخته متيدر عمل به رسم

 اتي در حيگري از هر زمان دشي باكنون
 بسته رهي امكان شكستن دا،ي اسالميجمهور

 كشور ما مردم.  فراهم شده استي انتخاباتنيچن
 اصالح طلبان، در ابعاد يسرخورده از وعده ها

 تحت كنترل ي راي به صندوق هايونيليم
آن ها، تجربه هشت . حكومتگران پشت كرده اند
 درون حكومت وازنسال گذشته و دخالت در ت

 در ي خود به سالحي رالي تبديرا با تالش برا
 استبداد پشت سر گذاشته اند و امروز فيتضع
 تي نظام رضاني اريي كمتر از تغيزي به چگريد
حق انتخاب خود را نه ناقص و در .  دهندينم

 بلكه كامل و بدون دخالت گران،يگرو انتخاب د
 انتخاب انيانتخاب از م.  خواهندي مي كسچيه

شدگان حكومتگران را پشت سرگذاشته اند و 
 طهي در حيانتخاب.  نموده اندگري ديانتخاب

 در مي دخالت مستقياخواست ها و آمال خود بر
  ! سرنوشت جامعهنييتع

 در صفوف حكومت قابل تي واقعني ابازتاب
جناح راست حكومت و ذوب .  استتيرو

 چنان آشفته اند، كه هي فقتيشدگان در وال
 كي و افتهي را نداي كاندكيامكان توافق بر سر 

 يهاشم. جا چهار پاسدار را به صحنه فرستاده اند
 بلبشو، دوباره هوس نياز ا با استفاده يرفسنجان

 را نموده ي جمهوراستيربازگشت به كاخ 

 عواقب ري اس،ياصالح طلبان دوم خرداد. است
 كي.  شده اندهي ساله خود، تجز8 ياسي سيناكام

 مهم اني را علم كرده است و دو جريجناح كروب
 انقالب نياصالح طلبان، مشاركت و مجاهد

. ه اند را به صحنه آوردني محمد مع،ياسالم
 دهند ي ما ري و همه آن اقداماتزيوعده همه چ

. كه در طول هشت سال گذشته انجام نداده اند
از »  و حقوق بشريجبهه دمكراس «ليشعار تشك

 نيدتري امروز و قبل از انتخابات هم جدنيهم
 دهندگان باز ي در دل رايوعده است تا راه

 ي كنند كه جبهه دمكراسيآن ها كتمان نم. كنند
 هم، مثل تمام وجودشان انيقوق بشر آقاو ح
 و ي اسالمي به چارچوب نظام جمهووروطمشر

 در ي آن است كه خود سنديالتزام به قانون اساس
 با تي و ضدينقض فاحش  اصول دمكراس

 در زمره همان حكومت قانون يحقوق بشر، ادعائ
 اصالح طلبان در هشت سال گري ديو وعده ها

  .گذشته است
 شي در پشتري انتخاب بكيمعه ما  جاگري داكنون

 نفوذ طهيرو ندارد و آن  نه انتخاب در ح
 نيبه  ا» نه «  بلكه انتخاب ،يحكومت اسالم

 و يونيلي ماتي آن در هنيحكومت و اعالم پر طن
 تحت كنترل ي گذاشتن صندوق هايخال

 آن تي عدم مشروعي صداكيحكومت و اعالم 
 حقوق تي و رعايكراس دمي گام برانياول. است

 بر اراده آزاد مردم و ي متكي اندهي آانيبشر، بن
.  مردم استي بال منازع راتيتحقق حاكم

 لي انتخابات و تبدني اجي نتاريي ما در تغتيموفق
 حكومت ي شكست بزرگ براكيآن به 

 كه ميبكوش.  استي جدتي حائز اهم،ياسالم
 م،ي دوره انجام دهني انتخاب را در انيبهتر
 انتخاب و در كيب نكردن خود  و انتخاميتحر

  . انتخاب استني درست تريلحظه كنون
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هاشمي رفسنجاني به 
صحنه باز مي گردد  

 يا
صحنه گردان اصلي 

حكومت   سال26
 ؟اسالمي است

 
  رضا اكرمي

 
فكر مي كنم بايد اين داروي تلخ نامزدي انتخابات «

رياست جمهوري را مصرف كنم و اتفاقي كه مايل 
اين سخنان را  »نبودم بيفتد ظاهرا در حال وقوع است 

وراي تشخيص مصلحت رئيس ش« هاشمي رفسنجاني ،
چند روزي . ، چند هفته پيش بر زبان آورده بود » نظام

پس از آن، محسن هاشمي ، فرزند ، رئيس دفتر و 
احتماال رئيس ستاد انتخاباتي وي ، كه او را به هنگام 
افتتاح فرودگاه جديد تهران همراهي مي كرد در 
پاسخ خبر نگاري كه پرسيده بود آقاي رفسنجاني 

ي شوند يا خير؟ بد ين شكل بيان داشت كه كانديدا م
اما زياد طول » پدرم هنوز داروي تلخ را نخورده اند« 

 . نخواهد كشيد 
همانطور كه در خبر ها آمده بود ظاهرا اين داروي 
تلخ مي بايست در اجتماعي از كارگران كه با تالش 
خانه كارگر ، به مناسبت اول ماه مه در استاديوم 

ه بودند خورده شود، كه بدليل آزادي ، گرد آمد
هوشياري كارگران كه نمي خواستند بازيچه نمايش 
انتخاباتي رفسنجاني گرددند به تعويق افتاد، و سر 

 ارديبهشت رسميت 20انجام طي بيانيه اي در روز 
 . يافت

و چنانكه صحنه از پيش آماده شده بود روزنامه هاي 
«  درشت ريز و درشت ايران ، روز بعد، با عنوانهاي

زير چاپ » رفسنجاني مي آيد « و يا » رفسنجاني آمد 
مي « رفتند و از بيانيه و مصاحبه هاي وي نقل كردند ، 

آيم تا ايران با عشق و نشاط مسير آزادي و همزيستي 
و مي آيم تا ...مسالمت آميز با جهانيان را طي كند 

 . »تهديد ها را به فرصت تبديل كنم
ليغاتي كه ستاد انتخاباتي و بدين صورت بر خالف تب

مطبوعات دست پرورده رفسنجاني براه انداخته اند ، تا 
چنين وا نمود كنند كه اين كشتي را كشتي باني 
ديگرآمده است،آخرين تير تركش رژيم شليك مي 

 سال 26شود تا عنصري كه در پشت پرده سياست 
گذشته ايران صحنه گردان اصلي بوده است به روي 

.  تا شايد بر هيجان نمايش افزوده شودصحنه بيايد
تكنو كراتها و نوكيسه گان به تداوم كار خود مطمئن 

خود » ديانت « شوند ،اصول گرايان همچنان به 
هنوز طرف صحبتي » اصالح طلبان «مشغول باشند ، 

» صاحب نظراني «بيابند ، آندسته از روزنامه نگاران و 
 پيشه تمام كه طي سالهاي اخير ياد گرفته اند هنر

سناريوها ،از پليسي تا اومانيستي باشند، نقش مناسب 
روز بيابند و باالخره بخشي از دول قدرتمند غربي نيز 
چانه زن قابل اتكا ء تري در مقابل خود داشته باشند ، 
كسي كه آماده هر گونه معامله ايست مشروط بر 

همچون ماجراي . اينكه صدارتش حفظ شود 
رياست جمهوري رونالد ريگان و ايرانگيت در زمان 

يا بدست آوردن آزادي قاتالن دكتر شاپور بختيار با 
گروگان گيري در لبنان و همچنين قتل دكتر رحمان 
قاسملو در اطريش و فراري دادن قاتالن وي به قيمت 

مروري . معامله اي كالن با دولت وقت اين كشور
بويژه بسيار كوتاه بر حوادثي كه هم اكنون در ايران و 

در صحنه بين المللي در ارتباط با ايران جريان دارد، 
 : كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه 

رفسنجاني بر كرسي نهمين دور رياست  : الف
چون بيشترين . جمهوري اسالمي تكيه خواهد زد

. توافق در سطوح حكومتيان را با خود خواهد داشت 
قد و يا كانديدائي كه به تواند به عنوان چهره منت

مستقل از حكومت عرض و اندام كند به مرحله 
آندسته از رأ ي دهندگان كه . انتخاب نخواهد رسيد 

بهر حال پاي صندوق خواهند رفت همچنان بين بد و 
بد تر و البته بنا بر منافعي كه دارند به او رأي خواهند 

بيشترين بخش مطبوعات كنوني بي هيچ . داد
اينان هرگاه .ته اند محدوديتي پشت سر او صف بس

موضعي انتقادي و تا حدودي مستقل هم داشته باشند 
زي رفسنجاني مطلع اند چون از توطئه گري و كينه تو

، مصلحت خود را به قرار گرفت در اين جبهه مي 
و باالخره ماشين رأي سازي و رأي خري هم . بينند

و مي دانيم هر گونه . چون گذشته بي كار نيست 
نيز همچون » سالمت انتخابات « مقاومتي در دفاع از 

مخالفت آقاي تاج زاده معاون وقت وزارت كشور 
ع آن، به زور وارد كردن همين آقاي كه اتفاقا موضو

 رفسنجاني در مجلس ششم بود نيزبي پاسخ نمي ماند
رفسنجاني اگر چه كانديداي مطلوب براي كل  :ب

» نصب« جناحهاي رژيم نيست ، اما اكثر آنان بر روي
البته اين به هيچ وجه بدين . وي توافق خواهند كرد

كنون معني نخواهد بود كه بداليل گوناگون، از هم ا
و حتي تا روز انتخابات همه كانديداها به نفع وي كنار 

و صحنه به تمامي به او و يك يا دو . خواهند كشيد 
 . كانديداي موصوم به اصالح طلب سپرده خواهد شد

بر خالف بازارگرميهاي مرسوم ، بازگشت وي  : ج
به اين سمت با تأئيد علي خامنه ايست و نه آنطور كه 

 . ر تقابل با او وا نمود مي شود د
كافيست به نطق اخير خامنه اي در اجتماع طرفدارانش 
در كرمان نظري بيندازيم ، تا خطوط پايدار سياسي 
 -مورد دفاع رفسنجاني و تا حدودي برنامه سياسي

تبليغاتي  اي با اشاره به خامنه. فكري وي را در آن بيابيم
كه نظام را به تالش براي يك دست كردن دستگاه 

اگر منظور از اين « كنندميگويد متي متهم ميحكو
خواهد همه كشور را به  اتهام اين است كه نظام مي

دست يك جناح بدهد، اين كامال غلط است زيرا ما 
معتقديم وجود دو جناح كه به قانون اساسي وفادارند 

كنند، مانند دوبال، امكان  و در مجموعه نظام كار مي
سازد و  م فراهم ميگيري را براي نظا پرواز و اوج

وي همچنين با غلط . شود باعث رقابت و پيشرفت مي
« :دانستن بحث تقابل اصولگرايي و اصالح طلبي افزود

نقطه مقابل اصولگرايي، اصالح طلبي نيست بلكه 
الاباليگري ونداشتن اصول است و نقطه مقابل اصالح 
طلبي هم اصولگرايي نيست بلكه افساد است كه در 

 . »طلبانه است اه صحيح، اصولگرايي اصالحاين ميان ،ر
ما بايد ضمن حفظ اصول، « :او اضافه مي كند 

روشهايمان را روز به روز اصالح كنيم، اين معناي 
اصالح طلبي واقعي است در حاليكه اصالح طلبي از 

. » ها يعني مقابله با اسالم و نظام اسالمي نظر آمريكايي
ا كمتر ازاين مي آيا هاشمي رفسنجاني چيزي بيشتر ي

 گويد؟ 
بهر حال، ما هم به چنين عبارتي بايد بگوئيم 

اگر چنين فرضي درست باشد و . رفسنجاني مي آيد 
اگر حوادث غير مترقبه اي در يك ماه پيش روي 

سياسي ما -اتفاق نيفتد ، كه البته از رفتار اجتماعي
ايرانيان به گواه همين سي سا ل اخير دور از انتظار 

اوال؛براي يك نيروي مخالف و يا منتقد چه . نيست 
عرصه تأثير گذاري ويا حضور در صحنه سياسي باز 
است ؟ ثانيا ؛ تغييرات احتمالي در رفتار سياسي 
حكومت پس از انتخابات در داخل و خارج چه 
  خواهد بود؟ 
در پاسخ به سئوال اول شايد بتوان گفت آنچه فعال در 

ائي چون دسترس است نه پيش كشيدن شعاره
استعفاي دسته جمعي « ، » انتخابات آزاد «برگزاري 
» اعالم كانديداتوري اشخاص مستقل « ،» سران رژيم

به جاي چنين » رفراندوم« ونه حتي طرح مسئله
انتخاباتي ، بلكه يك حرف و يك صدا را بايد به 
گوش حكومتيان ، خود و جهانيان به رسانيم كه 

 ايران به پاي اكثريت بسيار چشمگيري از مردم
صندوق هاي رأي حاضر نشده اند و به تعبير وزير 

خواهان   اطالعات رژيم اين اكثريت بر انداز است و
   6 بقيه در صفحه...  .............. تغييرحكومت اسالمي
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 انتخابات
  آزاد
  و 

 عادالنه
  ! شد

 
 

 محمد اعظمي
 

در جمهوري اسالمي انتخابات هيچگاه آزاد نبوده 
از انتخابات مجلس هفتم به اين سو، فضاي . است

رقابت سياسي براي برخي از نيروهاي حاكم نيز در 
قياس با دوره هاي پيش بسته تر شد، تا بدان حد كه 

لبان حكومتي اكثريت بسيار باالئي از اصالح ط
مجموعه . نتوانستند در انتخابات مشاركت نمايند

شرايط داخلي و بين المللي، اين انتظار را دردل 
اصالح طلبان نشانده بود كه امكان باز شدن فضا براي 
مشاركت آنان در رقابت مهيا مي شود، تا جناح هاي 
حاكميت دست در دست هم بتوانند مردم را به پاي 

مشاركت حداكثري را تامين صندوق ها كشانده 
مشاركتي كه بيش و پيش از آنكه مردم داخل . كنند

كشور مد نظر باشد، در اين دوربه خارج نقل مكان 
 . كرده مصرف خارجي پيدا كرده است

اما برخورد شوراي نگهبان خواب از چشم اصالح 
جبهه . طلبان ربود و آنان را به واكنش تند كشاند

طفي معين باالفاصله مشاركت با رد صالحيت مص
 انتخاباتي غير آزاد، ناعادالنه، غيررقابتي "انتخابات را

 دانست كه امنيت و منافع "و در يك كالم نمايشي 
 "براين اساس . ملي را به شدت به مخاطره مي اندازد 

در روندي كه متضمن محو جمهوريت نظام و انكار 
نقش مردم خواهد بود، وارد نخواهد شد و در چنين 

 " جبهه مشاركت "نتخاباتي شركت نخواهد كرد ا
 خود را براي شركت در انتخابات، حضور "تنها شرط 

تيغ شوراي نگهبان چنان . دكتر معين ذكر كرده است
عريان و خذف ديگران تا بدان اندازه تنگ نظرانه و 
خشك مغزانه بود كه جناح راست نيز زبان به اعتراض 

 . گشود
 يك مانور ماهرانه براي رئيس مجلس حداد عادل در

رهبر نيز با . برگرداندن معين دست به دامان رهبر شد
حكم حكومتي دستور بازگشت معين و عليزاده را به 

شوراي نگهبان نيز . عرصه رقابت انتخاباتي صادر نمود
 در امتثال نظروالئي ": لبيك خود را چنين بيان داشت

آن مقام شريف صالحيت آقايان مصطفي معين و 
 وبدين ترتيب "حسن عليزاده اعالم مي گردد م

وضعيت دشوارو نامناسب اصالح طلبان، پيچيده تر 
بسيار بعيد است اصالح طلبان اين حكم . . شد

در آن حالت من فكر مي كنم .  را نپذيرنديحكومت
به . بازنده اصلي اين صحنه، اصالح طلبان خواهند بود

 : اين داليل
بان يعني آقاي مصطفي  اينكه نماينده اصالح طلاول

معين با پا در مياني رئيس محافظه كارمجلس و حكم 
اگر . حكومتي رهبر به ميدان انتخابات راه يافته است

 كه بسيار بعيد و –حتي در اين راي گيري پيروز شود 
 حكم حكومتي –خالف تمام داده هاي كنوني است 
.  سر خود دارداليرا چون شمشير دموكلس بر با

 تائيد اين حكم ، راه را برهر اقدام و عملي استفاده و
با .  باشد، خواهد بست" رهبري "كه مخالف تمايل 
 هم در افتادن " مجلس فرمايشي "رئيس مجلس و
نمي شود نمك رئيس مجلس را . دشوار مي شود

 حكم . خورد و نمكدان او را به سادگي شكست
حكومتي كه ديروز مورد نقد مصطفي معين و 

د، امروز توسط علي شكوري راد و خانم نزديكانش بو
الهه كواليي رئيس ستاد انتخابات و سخنگوي او 

حكمي كه قادر است امروز . تدبيري رهگشا مي شود
معين را به ميدان انتخابات بفرستد، بسيار سهل تر و 

 رياست رسيتوجيه پذير تر مي تواند اورا از ك
رئي، افزون براين با اين حكم م. جمهوري به زير كشد

. هزاران تار نامرئي بر دست وپا و زبان تنيده مي شود
اين در شرايطي است كه بر نفس اينگونه احكام خود 

 . كامانه و روش هاي قرون وسطائي چشم فرو بنديم
 براساس تمام اخبار و اطالعاتي كه در نشريات و دوم

رسانه هاي مستقل از حكومت منتشر شده است و 
حكومت، ميزان مشاركت حتي نظر سنجي هاي خود 

تهديد وزير . مردم در انتخابات بسيار پائين است
اطالعات دولت خاتمي و برابر دانستن تحريم با 

 ها از وقبراندازي ، براي كشاندن مردم به پاي صند
درچنين . طريق چماق بدين خاطر صورت گرفته است

فضائي پيروزي نماينده اصالح طلبان دشوار به نظر مي 
در اين حالت اصالح طلبان هم از كرسي رئيس . رسد

جمهوري بي نصيب مي مانند و هم با شعارهائي كه 
عليه مجلس فرمايشي و راه يافتگان به مجلس و حكم 
حكومتي داده اند، دست خود را براي مردم به عنوان 
نيروئي كه حرف هاي بي پشتوانه مي زنند هر چه 

ه هم امروز نتيجه اين مي شود ك. بيشتر بازمي كنند
به . خود را از دست مي دهند وهم آخرت خود را

احتمال زياد به عنوان نيروئي بدون آينده از گردونه 
تحوالت به بيرون پرت شده بازگشت دشواري 

 . تخواهند داش
 اصالح طلبان در اين بازي انتخابات نقش خود را سوم

همان نقش مردم پنداشته و نماينده خود را نماينده و 

آنها رد مصطفي . جمهوريت نظام دانسته اندمعرف 
 " محو جمهوريت نظام و انكار نقش مردم "معين را 

از اينروبه باور آنان با تائيد مصطفي . اعالم كرده اند
 و هم جمهوريت نظام تامين ممعين، هم حضور مرد

با چنين سخنان و ادعا هائي، جدا از اينكه !! شده است 
بانده اند، دست خود را بر كنه نظرات خود روشني تا

براي مردم و ساير نيروهاي خذف شده در انتخابات از 
 . جمله بخش ديگري از اصالح طلبان باز كرده اند

 پس از شكست فضاحت باراصالح طلبان در چهارم
انتخابات شوراي شهر و مجلس هفتم، اين نيرو 
كوشيده است نشان دهد كه هم در پيشبرد اصالحات 

توجه به حقوق مردم دموكرات تر قاطع تر وهم در 
شرايط به شكلي پيش رفته است كه امروز . شده است

 خودآنان مجبورشده اند كه خودشان پوچي ادعاهاي 
اگر زماني مي بايست طي شود كه . را فرياد كنند

دست خاتمي براي مردم پس از انتخابش رو شود، 
آقاي معين و . دست آقاي معين قبل از قدرت باز شد

.  حامي او فقط به حذف خود اعتراض دارنداحزاب
حتي اعتراضي خشك و خالي به حذف ديگر 

 و كالمكانديداها، كه همگي در حفظ نظام با آنها هم 
به حذف زنان در حالي ايراد . هم نظراند ، نكردند

نمي گيرند كه براي فريب كاري خانم الهه كوالبي را 
ن نيروي به سخنگوئي برگزيده اند تا بتوانند راي اي

 در صدي كشورمان را به كيسه خود 50عظيم بيش از 
اين انتخابات هر چه بيشتربراي مردم ايران .بريزند

 طلبان غم قدرت خود را الحآشكار كرد كه اص
دارند اما به نام مردم ، به كام خود سخن گفته و 

محافظه كاران چه طبق نقشه و . قلمفرسائي مي كنند
هماهنگ دست رقيب هماهنگ و چه به صورت غير 

خود را در اين انتخابات رو كردند و نشان دادند كه 
مردم در اين ميان . درگيري آنها براي سهم شير است

 .  اندهبهان
 از ناظران سياسي براين نظرند كه همه اين برخي

حركات براي گرم كردن تنور انتخابات صورت 
آنان بعيد مي دانند كه رهبر جمهوري . گرفته است

ي پيشا پيش نظر خود را با منصوبان خود در اسالم
گرچه دقيق كردن اين مساله براي . ميان ننهاده باشد

 اما در است هاي حاكمان مفيد يشناخت بهتر دغلكار
اصل مساله كه جناح هاي اصلي براي كشاندن مردم 
به پاي صندوق ها از هيچ ترفندي فروگذار نمي كنند، 

يش از هر چيز آنچه كه ب.تفاوتي ايجاد نمي كند
اهميت دارد درك اين مساله است كه هدف اصلي 
حكومت در اين انتخابات ، مشاركت حداكثري مردم 

 خود به جهانيان عيتدر آن براي نشان دادن مشرو
است تا هم امنيت داخلي خود را حفظ كند وهم از 
طريق اين مشروعيت وپشتيباني مردمي، قدرت چانه 

  . اال بردزني براي سازش با خارج را ب
   6 قيه در صفحهب 
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 موضعي مسئوالنه  در لحظه اي به جا 
  

   االن سياسي ، دانشجوئي وكارگري ايرانفعبيانيه گروهي ازآزادانديشان،نويسندگان، 
  يرامون نهمين دور انتخابات رياست جمهوري اسالمي 

 
 19/05/2005-84 ارديبهشت 29رضا اكرمي      

 
ــيش از  ــي ،   600بـ ــي ، فرهنگـ ــالين سياسـ ــر از فعـ نفـ

ارگري  در ادامه موضـع اصـولي خـود          وئي و ك  دانشج
مبنــي بــر ضــرورت فراتــر رفــتن از ســاختار سياســي و 
حقوقي  حاكم بر كشور، جهـت حـل بحرانهـاي همـه             
جانبــه موجــود و همــوار نمــودن راه تحقــق حاكميــت 

  و   84ارديبهـشت 20مردم بر سرنوشت خود،  به تاريخ        
در حاليكه حـدود يـك مـاه بـه انتخابـات نهمـين دور               

وري در ايران  باقيست، بيانيه دوم خود را         رياست جمه 
  .كه به همين موضوع ارتباط دارد منتشر كرده اند 

 آنها پس از بر شمردن شرايط غير دمكراتيك  حـاكم   
بر اين انتخابات كه  به درسـتي ناشـي از ذات قـانون و               

  : ساختار سياسي كنوني ارزيابي ميكنند  مي نويسند
طره آميزبودن زمانه،   بي ترديد حساسيت زمان ومخا     « 

هرايراني را به خود مي خواندكه با هشياري كامـل بـه            
آينده ميهن و استقالل  و آزادي اين سرزمين بيانديشد          
وايستادگي در برابر يكه تازي هـاي ايـران بربـاد ده را             
وجهه همت خويش قرار دهد تا پيش از آنكـه بحـران            
 هاي داخلي و خارجي تعميق بيـشتري يابـد ، شـرائطي           

فراهم گردد تا حاكميت ملي به نحوي مـسالمت آميـز           
, و در فضائي باز و آزاد وبا تكيه بر اصول دموكراسي            

حقوق بـشر و جمهوريـت واقعـي وعـدالت اجتمـاعي            
 -،خارج از هرگونه تبعيض نژادي، جنسيتي و قـو مـي      

   » در كشور استقرار يابد-به دور ازخشونت
برانـداز  « نيروهـاي   امضاء كنندگان بيانيه كه اين بار نه        

، چنانكــه جــو » و ضــد انقــالب در خــارج از كــشور  
مايل اند رقباي سياسي خود   » جبهه اصالحات   « سازان  

را در جنبش دمكراتيك جمهوريخواهي بدان بنامند ،        
بلكه كساني هستند كه در تمامي سالهاي   هشت سـاله     
ــا در    ــد ت ــه ان گذشــته ، همــه هــم خــود را بكــار گرفت

ات و ظرفيتهــاي موجــود   راهــي بــر چــارچوب امكانــ
تحول ايران در مـسير آزادي و دمكراسـي بگـشايند و            
بي حاصلي اين تالش را در عمـل تجربـه كـرده انـد ،               
گوئي در پاسخ به آنهائي كه شركت درهـر انتخابـات           
را تا حد يك فريضه ديني مقدس مي شمارند و بر اين 

  :   باورند كه 
 فرصتي اسـت كـه     انتخابات آينده رياست جمهوري    «

ــران     ــواه اي ــسيون آزاديخ ــرات و اپوزي ــاي دمك نيروه
بتوانند بر فراز موانع ساختار سياسي و حقوقي موجـود          
و با ارائه برنامه و نامزد مستقل انتخاباتي براي تغييـرات     
بنيادي، افكار عمومي را بـه خـود جلـب كننـد و ايـن                

نقـل  ( » .راهبرد سياسي را در بطن جامعه نهادي سازند       

ز بيانيه اتحـاد جمهوريخواهـان ايـران در بـاره همـين             ا
 :مي گويند ) انتخابات

  
آنچه درانتخابات اهميت دارد، نـه تكثرعـددي اسـت          «

انتخابـات زمـاني معنـا       .ونه صحنه سازي هاي انتخاباتي    
داردكــه تكثركيفــي و تنــوع واقعــي عالئــق و ديــدگاه 

انتخابات را زماني  . هاي مختلف در صحنه حاضر باشد     
ي توان توام با تكثر واقعي دانست كه تمامي ديـدگاه         م

هاي موجود درسپهرسياسـي و اجتمـاعي ايرانيـان كـه            
به منافع ملي وتماميـت ارضـي كـشورمي انديـشنداعم           

» ازداخل وخارج، امكان شركت ورقابت داشته باشـند       
  ...)بيانيه  گروهي از آزاد انديشان (

 ولو  –ادي  و باز از آنجا كه هنوز در صف مدافعين آز         
 از جملــه –محـدود نگــر و  مقيــد بــه شــرط و شــروط  

نهضت آزادي ايران كه دبير كل خود، آقـاي ابـراهيم           
يزدي را بـا التـزام عملـي بـه قـانون اساسـي بـه صـحنه             
انتخابــات  فرســتاده اســت تــا بقــول آقــاي غالمعبــاس  

هـايي    ضمن رد طرح   «،» نهضت«توسلي از رهبران اين     
 ما معتقديم كـه در      «بگويد   » وممانند برگزاري رفراند  

تـوان اصـالحاتي را انجـام      چارچوب همين ساختار مي   
 كـه بهتـر، در غيـر ايـن          ند اگر شروط ما را پذيرفت     .داد

و يــا » .ايــم  صــورت وظيفــه الهــي خــود را انجــام داده 
بـراي تحقـق    « چنانكه خود آقـاي يـزدي مـي گوينـد           

رك مان نااميـد نيـستم و نااميـدي و يـأس را شـ               شروط
كنيم همـانطور كـه       ما فرمان الهي را اجرا مي     . دانيم  مي

  ».خداوند به موسي گفت؛ برو و با فرعون صحبت كن
امضاء كنندگان بيانيه  با درك اين مسئوليت كـه بايـد            
تجربه خود را بدون ابهام با مردم در ميـان گذاشـت و             
آنهم نه زماني كه ديگر بكـار ثبـت در تـاريخ خواهـد              

  :  يسند خورد ، مي نو
گرچه برخي ازفعاالن، براي اتمام حجت بـه شـوراي          «

نگهبـان وبــه اميـد آنكــه بـا درك شــرائط موجــود راه    
خردمندانه اي پـيش گرفتـه شـود،اعالم عـدم شـركت       
خود درانتخابات را به مـوقعي محـول سـاخته انـد كـه              
شوراي نگهبان حربه عدم تائيد صـالحيت را درمـورد          

ص كانديدا هاي زن ، به      تعدادي از كانديدا ها، بخصو    
ــرائط   ــضاءكنندگان درشــ ــا امــ ــار برد،ولــــي مــ كــ
موجود،باتوجه به اشكاالت بنيادي كه درباال برشمرده       
شد و با توجه به اينكه مشكل اصلي، منحصر بـه عمـل             
جانبدارانه وغير دموكراتيك شوراي نگهبان نيست، بـا   
الهام ازوجدان عمومي وآنچه ازتـصميم خـود جـوش          

 شود، موجبي براي مشاركت درايـن       مردم احساس مي  
ــن       ــم   دراي ــي داري ــالم م ــيم واع ــي بين ــات نم انتخاب
  ».انتخابات، نه كانديدائي را تائيد  ونه راي خواهيم داد

كه از جملـه در     »  ايران   نهضت آزادي « قائدتا  رهبران    
 سال سـابقه    40همين تبليغات انتخاباتي خود بربيش از       
 مي داننـد كـه      فعاليت خود انگشت مي گذارند خوب     

حتي در ضعف مفرط كنوني نيز، مـسئولين جمهـوري          
تأئيـد  « اسالمي كانديداتوري آقـاي ابـراهيم يـزدي را         

ــرد  » صــالحيت  ــد ك ــوم اســت  .نخواهن ــه معل وچنانك
فرعون هنوز چنان جاي خود را محكـم مـي بينـد كـه              

  .رخست گفتگوهم  به موسي نخواهد داد
بــات جهــت اســتفاده از شــرايط و فــضاي آســتانه انتخا

طرح برخي مطالبـات دمكراتيـك در ميـان مـردم نيـز             
بهانه ديگريست كه معمـوال ايـن گرايـشات پـشت آن            
موضع مي گيرند تا مصالحه  جوئي بي نهايت خـود را            

گذشته از اين كه آنچه به عنوان برنامه        . توجيح نمايند   
تـا كنـون ارائـه شـده اسـت          »  نهضت آزادي «و پروژه   

يتهاي گذار از وضعيت بغرنج     كمترين نشاني از ضرور   
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي كنوني را در خود نـدارد      
،  اما مي دانيم كه طرح مطالبات مورد نظر آنها خارج            
از اين كه كانديدائي هم معرفي نمايند يا نه ، با همـين             
شعاع و برد قابل طـرح اسـت و اصـوال در آسـتانه هـر                

ات حـاكم ،     حضر» تĤمل و تساهل    « فرهنگ  انتخاباتي  
  .كش مي آيد و برخي نك و نالها قابل شنيدن است

نهـضت  «اما واقعيـت تمايـل و گرايـشي  كـه دوسـتان              
ــر   » آزادي  ــسلط بـ ــرايش مـ ــين گـ ــاد «و همچنـ اتحـ

در چنبـره آن گرفتارنـد چيـز        »  جمهوريخواهان ايران   
ديگريست و آن رمانـدن مـردم از هرگونـه ابتكـار در             

، به بهانـه از دسـت       جنبشهاي سياسي مردمي و مستقل      
خارج شدن آنها و زمينه ساز بودن شورشهاي غير قابل 
كنترل است  و محدود كـردن مطالبـات و خواسـتهاي            

بـراي ايـن دوسـتان      . خود در چارچوب ظرفيت رژيم      
راهي جز عقب نشاندن ذره به ذره رژيم وجـود نـدارد           
ــه    ــاي موجــود و از جمل ــاز و كاره ــسير س ــن از م و اي

و .طره و قوانين همين رژيم مي گذرد        انتخابات زير سي  
البته امروز در ايران چنـين گرايـشي حـزب و سـازمان              

« قوي تـر و صـاحب امتيـاز ترخـودرا دارد هـم چـون                
سـازمان مجاهـدين    « و  » جبهه مشاركت ايران اسالمي     

و اگــر قــرار باشــد فكــر و نيروئــي  » انقــالب اســالمي 
و نـه  .  آن گردد به نسخه اصلي آ ن مي پيونـدد          متوجه

  .به نيرو،مشي و برنامه اي رو نوشت شده 
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فعـال سياســي و اجتمـاعي در ايــران از   615بيانـه اخيــر  
جمله نويد دهنده ايـن اميـد نيـز مـي باشـد كـه چنـين                 
ــود       ــي ش ــسته م ــز شك ــشور ني ــود ك ــسمي در خ . طل

وآزاديخواهاني كه بخش مهمي از آنهـا تـا ديـروز بـر             
باور همين تكانهاي محـدود بـوده انـد راه جديـدي را             
مي گشايند ، كه آرزوئي جـز پايـداري بـر آن ، بـراي       
ــي و     ــرو آزادي ، دمكراس ــه دل در گ ــا ئيك ــه آنه هم
عدالت اجتماعي ،كه بدون ترديد با تحول اساسـي در          

ساختار سياسي موجود مي تواند مسير آن هموار شـود           
  .، نمي ماند

اديخواهـان از جملـه گرايـشات       به جاست كه همـه آز     
ــر ، بــر روي راه       ــب بيانيــه اخي ــالح طلــب مخاط اص
كارهائي كه از جملـه مـانع شـكل گيـري يـك قطـب          
فعال تحول طلب در داخل كشور  بوده اند بيـشتر  بـي              
اندشند، آزموده را براي صدمين بار  به بوتـه آزمـايش         

 نـه نگذارند و در همين  انتخابات مشخص هم ، جبهه         
 .ابات فرمايشي را گسترده تر سازندبه انتخ

 
 
 
 

  ياد دكتر محمد مصدق
  ! گرامي باد

ــر      ــد دكتـ ــالگرد تولـ ــومين سـ ــست و سـ ــد و بيـ صـ
محمدمصدق، مردي كه نامش بـا آزادگـي و مـرامش           
با استقالل و يادش با تـالش او بـراي بـه ثمـر رسـيدن                
جنبش ملي شدن نفت درهـم آميختـه اسـت، بـه همـه              

 كشورمان شاد بـاش مـي       آزادانديشان و ميهن دوستان   
اميدواريم مبارزه مشترك تمـامي سـر بـازان و          . گوئيم

دلبــستگان راه عــدالت و بهــروزي مــردم ايــران بتوانــد 
دست اين پاسداران و محافظان تاريكي و ظلمت را از          
دخالت در سرنوشت مردم ايران كوتاه كند تـا دسـت            
در دست هم، يادبود ايـن بـزرگ مـرد وطـن دوسـت              

امي سر به دارشـدگان راه رهـائي را در          كشورمان و تم  
ايران آزاد، آباد، دموكراتيك و به دور از جور و ستم           

  .، جشن گيريم
كميتــه مركــزي  ســازمان اتحــاد فــدائيان خلــق ايــران  
برگزاري مراسم يادبود صد و بيست و سومين سالگرد         
دكتر محمد مصدق كه استقالل و آزادي كـشوررا بـه           

ــ   ــرين حلق ــه يكــي از مهمت ــشور،  مثاب ــي ك ــاي ترق ه ه
سرلوحه فعاليت سياسي خود قرار داد، اقدامي شايـسته         
دانسته، به سهم خـويش ازايـن تـالش،  پـشتيباني مـي              

  .كند
  

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 1384ارديبهشت  

  
  

 
  3 بقيه از صفحه 

هاشمي رفسنجاني به صحنه باز مي گردد  
………  

  
ا كنون از طرف خود تمامي نظر سنجي هائي كه ت

حكومت انجام شده است و در مواردي اطالعات آن 
به بيرون درز كرده است حكا يت ازرويگرداني بازهم 

. بيشترمردم نسبت به انتخابات مجلس هفتم مي دهد 
در صفوف اپوزيسيون نيز اگر اما و اگرهائي كه پيشتر 

و يك صدا به اين . به آن اشاره شد كنار گذاشته شود 
و اگر برخي فعالين . ش انتخاباتي نه گفته شود نماي

 اجتماعي و به ويژه مديران اليحه هاي مياني -سياسي
كه اين روز ها » مدرن«و پائين ادارات ، تكنوكراتهاي 

اين جا و آنجا دست بكار تبليغ رفسنجاني مي باشند، 
بدانند كه فضاي تنفسي محدود آنها، با وجود يك 

ياست جمهوري مهيا تر رفسنجاني ضعيف بر پست ر
داروي تلخ « است ، مي توان انتظار داشت كه خوردن 

آغاز پايان عمر حاكميت و » جام زهر « يا همان » 
باشد كه حاصل كار هر دو آنها » سرداري « خالفت 

به هم گره خورده است و ارمغاني جز جنگ ، جنايت 
، قتل،آوارگي ، فقر و فالكت ميليونها انسان بدنبال 

 . ته است نداش
پاسخ به سئوال دوم يعني رفتارسياسي فرداي انتخاب 
رفسنجاني در پست رياست جمهوري نيز به ميزان 
  . زيادي در گرو همين نتيجه است 

مي دانيم كه گره موجود در زمينه هاي مختلف 
 اجتماعي ،فرهنگي و حتي رواني حاكم بر -سياسي

ج از كشور ما و همچنين مناسبات ايران با جهان خار
در اين . جمله به دست رفسنجاني ايجاد شده است 

كه وي هم بدليل منافع و هم جاه طلبيهاي شخصي 
حتي در مقابل منافع كل حكومت نيز ايستادگي كرده 

بنا بر اين ، اين احتمال كه وي در . باشد، بعيد نيست 
برخي از عرصه ها به ويژه در عرصه بين المللي دست 

تهديد ها را « د و بقول خود او به عقب نشينيهائي بزن
اما باز هم . تبديل كند دور از ذهن نيست » به فرصت 

بايد تأكيد كرد همه اين موارد در گرو نتيجه آرائي 
است كه به صندوقها ريخته مي شود و يا بهتر است 
گفته شود در گرو اين است كه تا چه ميزان در روز 

شكالي از انتخابات مردم در خانه ها بمانند و يا ا
حركت و مقاومت را اختيار نمايند كه صداي 
رويگرداني خود از چنين انتخاباتي را به گوش 

  . جهانيان برسانند
  
  

  4 بقيه از صفحه
  !عادالنه شد  و   آزادانتخابات 

  
 ترقي خواه نيز اگر در اين هدف رژيم را اپوزيسيون

ناكام ودر اين نقطه پشت او را به خاك نشاند، به 
از اين رو بيش از هر چيز .ست يافته استپيروزي د

هم آوائي و هم صدائي اپوزيسيون درتبليغ عدم 
شركت در اين راي گيري اثر گذار و كارا خواهد 

 از هيمتاسفانه طي ماههاي گذشته گرو. بود
اپوزيسيون ترقي خواه در پي سراب معرفي يك 
كاتديداي دموكرات انرژي خويش را مصروف طرح 

برخي ديگر، روشن نيست تا كي . دهاي خيالي كردن
مي خواهند گام هاي خود را با جبهه مشاركت و 
مجاهدين انقالب اسالمي هماهنگ كنند و در پي 

 غرضانهاما رسوائي و خود . آنان گام در چاه گذارند
بودن اهداف آنان، بخش قابل توجه اي از اين نيرو را 

ار داده به ترديد انداخته در مقابل انتخابات فرمايشي قر
امروزگروه وسيعي از نيروي ترقي خواه جامعه . است

كه از انقالب تا كنون بي سابقه بوده است، به يك 
در .  به انتخابات رسيده اند" نه "سياست مشترك در 

 تن از فعاالن سياسي ، 600 بيش از ورداخل كش
به شكل صريح و روشني ... كارگري، دانشجوئي و

 نه كانديدائي را " انتخابات اعالم كرده اند كه در اين
 مختلف ، تشكل هاي "تائيد ونه راي خواهيم داد 

 خود را به " نه "دانشجوئي يكي پس از ديگري 
كارگران در مخالفت با . انتخابات فرياد كرده اند 

انتخابات متينگ خانه كارگر را كه قرار بود تبديل به 
 ميتينگ حمايت از رفسنجاني شود، برهم زدند در هر

 گوشه اي از ميهنمان 
 در مخالفت با انتخابات صداي خود را بلند مردم

بسيار اهميت دارد اپوزيسيون در خارج از . كرده اند
 خود به انتخابات را هماهنگ " نه "كشور صداي 

كند و آن سياستي را برگزيند كه مردم كشورمان 
من فكر ميكنم خلوت . امروزبه آن عمل مي كنند 

 مناسب ايا و اطراف صندوق هاي رگذاشتن خيابانه
ترين تاكتيكي است كه امكان مانور و تبليغ را به سود 

 نه "همزمان نيازمنديم صداي . رژيم كاهش مي دهد
 مردم ايران را به گوش افكار عمومي و نهادها و "

تمامي شرايط براي . مراجع رسمي بين المللي برسانيم
يسيون اپوز. ضربه اي كاري به حكومت فراهم است

 باست بدون تنگ نظري و يدموكرات ايران م
ايرادات بني اسرائيلي براي يك حركت وسيع 

ابتكار . زمان تنگ است. وسراسري دست به كار شود
اين فرصت را به فرصت سوزان حرفه اي نسپاريم و 
فشردن دستان نيروهاي آزادي خواه براي تحريم 

 عمل به وظيفه خود مسئوالنه. انتخابات وظيفه ماست
                                     . نيمك
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 !آقاي معين برسر دوراهي
 
   مصطفي مدني 

 
اين سخن صحيح نيست كه تحوالت اجتماعي وقوع خويش را اخطار نمي 

در , پيش درآمد جامعه متحول را درخشش ستاره ها, تا ديده ايم. كنند
وامروز  در آسمان سياسي ايران از هرسو ستاره . ظلمات شب خبر كرده اند

كشوري كه در تب تحول مي . ي روداي ست كه با سماجت شب كلنجار م
اينجاست كه حكم . قبل از هر چيز خود حكومت را كالفه مي كند, سوزد

. حكومتي در رد و پذيرش دوباره آقاي معين را به ترفندي نبĤيد گرفت
حتي اگر حيله اي باشد براي روسياه كردن  ايشان و شكاف انداختن در 

 .صف مشاركتي ها
ي حكومتي را بايد ديد كه شب را با هزارمن  در اين ناقراري ها سيما

مايه بي آبروئي خويش مي شود تا براي آبرو . استخاره به صبح مي رساند
خود را به تله مي اندازد تا تله . بردن ديگران دست وپائي كرده باشد

 .شخصيت مي سازد تا بي شخصيت كند.  بگذلرد
 

 نسبت به آقاي معين بي اكثريت جامعه, تا قبل ازدسته گل تازه مقام رهبري
حالي كه فردا پنجشنبه بيشتر . تفاوت بود يا ايشان را چندان نمي شناخت

. مردم ايران گوش به زنگ خواهند بود كه تصميم آقاي معين را بشنوند
بسياري او را به امتناع از شركت در انتخابات و پشت كردن به حكم رهبر 

دم را غنيمت مي دارند و به ايشان , شمار زيادي از ياران او. تشويق مي كنند
كساني هم پيدا مي . سياست يك مو كندن از خرس را آموزش مي دهند

شوند كه رسم پيروزي ايشان را به چانه زني در باال و شرط تعيين بخشيدن 
 . به رابطه رهبر و رياست جمهوري خالصه مي كنند

 
شركت بي .  آيدالبته نوعي از ايستادگي ست كه به كار آينده مي, امتناع

هم براي آقاي معين و هم براي جبهه , مايه خودكشي سياسي ست
و چانه زني با باال نهايت بي خردي خواهد بود و هيچ تضميني را . مشاركت

آقاي معين اگر نخواهد جا پاي آقاي خاتمي . موجب نخواهد گشت
اگر نخواهد , اگر نخواهد بجاي دولت مدار پرده دار دولت شود, بگذلرد

آقاي معين ,چشم و گوش خويش را بر امواج متالطم تحول بسته بدارد
او اگر فتح را بخواهد روي سخن , اگراز اين هشت سال درس گرفته باشد

. مي بايد جائي بايستد كه نبض جامعه مي زند. را فقط با مردم بايد بگذارد
شرط را مي بايد با مردم . هيج شرطي با هيچ مقام باالئي نيازي نيست

طرح بي برو برگرد خواستهائي كه جامعه ساليان طوالني ست . ذاشتگ
لغو تمامي مقامات انتصابي و , خواست تغيير قانون اساسي . درتب آنهاست

آزادي , آزادي زندانيان سياسي. برداشتن شوراي نگهبان از باالي سرمردم
دهها و صدها خواست ديگر كه در .... تساوي زن و مرد و, عقيده و بيان

هان كنوني ناقابل ترين خواستهائي هستند كه حتي در كشورهاي عقب ج
 .مانده تر از ايران ما و در همسايگي ما رو به تامين مي روند

رئيس قوه . رئيس جمهور هيچ نيازي نيست كه همه اينها را وعده بدهد
, مسئول حرمت احاد جامعه, مجريه طبق همين قانون اساسي ماقبل تاريخ

آقاي معين اگر . كشي ها و دفاع از حقوق شهروندان استمقابله با حق 
. مردم راه تحول را خود هموار مي كنند, همين يك را با مردم شرط كند

بر , آنچه كه آقاي خاتمي جز تك پرده اي در ماجراي قتل هاي زنجيره اي
آن چشم فرو بست و هر مقام و ارگاني را آزاد گذاشت تا هرگونه كه 

 روزنامه نگار و انديشمند ودانشجو و كارگري را با هر بخواهد هر متفكرو
 . وسيله اي اعم از تحقيرو شكنجه و زندان و مرگ از سرراه بردارد

 
هرچه باشد با كنش جامعه محك مي خورد و , تصميم فرداي آقاي معين

فراست به پاسخ جامعه . صحت وسقم خود را از راي مردم پاسخ مي گيرد
نياز خود را عريان كرده , جامعه تشنه تحول.  نيسترا نيازمند هوش چنداني

 .است فقط چشم ديدن بايد داشت

 
 حمله به كارگران شركت واحد را محكوم مي كنيم

 
 

ي   نفر از عوامل خانه300 اريبهشت مقارن ساعت دو بعد از ظهر بيش از 19 روز دوشنبه 
شتيباني مالي و تداركاتي كارگر و شورا هاي اسالمي كار به سركردگي حسن صادقي و با پ

 دستگاه اتوبوس شركت واحد به 12مدير عامل شركت واحد اتوبوس راني با بيش از 
محل برگزاري جلسات آموزشي هيات موسس سنديكاي (سنديكاي كارگران نانوا 

مامورين نيروي انتظامي با آگاهي قبلي از موضوع و . يورش بردند) كارگران شركت واحد
 . فقط نظاره گر اين اقدامات و يورش سبعانه بودند, حضور گسترده در محل

عالي و كانون استان شوراهاي اسالمي  عوامل خانه كارگر با رهبري مستقيم روساي كانون 
سنديكا پرداختند، به تخريب اموال و كتابخانه , هاي سنديكا كار، با شكستن در و شيشه

اسناد و مدارك هيات موسس سنديكاي كارگران شركت واحد را ربودند، اعضاي هيات 
نام آقاي  موسس را مورد ضرب و شتم شديد قرار دادند و يكي از اعضاي موثر آن به

اكنون در  شدت مضروب كردند كه به دليل بريدن گلو وزبان او، هم منصور اسانلو را به
 .  انتظامي بستري استبيمارستان نيروي

حسن صادقي رئيس هيات مدير كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسالمي كار، در حاليكه 
جالل سعيد منش يكي ديگر ازچماقداران خانه كارگر، با چاقو به قصد بريدن زبان و 

, شده بود ور به او حمله) عضو هيات موسس سنديكاي شركت واحد(گردن منصور اسانلو 
. بود داشته و او را در معرض تهاجم ديگران قرار داده  نلو را از پشت نگه هاي اسا دست

نيروهاي انتظامي حاضر  با كمك فرمانده , ابراهيم مددي يكي ديگر اعضاي هيات موسس
مهاجمين ضمن ايراد خسارت شديد به دفتر سنديكا، . برد در  در محل توانست جان سالم به

 . ي سنديكا را نيز با خود بردندهمچنين موتور و وسايل ديگر اعضا
، )ي كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان رييس هيات مديره(احمدي پنجكي 

خواه، عليرضا  ، حسن بهرامي، اسكندر نصيري، مهدوي)ي كارگر از خانه(اكبر عيوضي 
و اماني ) از شوراي اسالمي كار شركت واحد(احمدي، سروندي و جالل سعيد منش 

هايي  از جمله ديگر مهاجمين بوده اند، كه با حمل پالكارد) راست شركت واحدمامور ح(
در اين سركوب مشاركت ” مرگ بر منافق“و ” ي طاغوت مانده سنديكا، پس“با مضمون 
 . داشته اند

 كانون عالي شوراهاي اسالمي كار در مورد اين حادثه به ايسنا گفته  حسن صادقي رئيس
بودم، اما براساس اعالم وزارت كار سنديكاها جايگاه قانوني روز گذشته تهران ن«: است

: وي تأكيد كرده است. »اند ها مورد استقبال قرارگرفته ندارند و تنها از طريق برخي رسانه
چنانچه كارگران درگير در حادثه روز گذشته از اعضاي شوراهاي اسالمي كار بوده «

 . »اند ع كردهباشند، حق آنها بوده و آنها از كيان خود دفا
يورش وحشيانه چاقو كشان خانه كارگر به اين دليل صورت مي گيرد كه در روز اول ماه 
مه كارگران قاطعانه به كانديداتوري رفسنجاني و نمايش انتخاباتي كارگزارن وي نه 

همچنين كارگران حمايت خود را از تشكل هاي مستقل كارگري اعالم داشته، . گفتند
تباري خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار وديگر تشكل هاي رژيم را بدين وسيله بي اع

 . مورد تاكيد قرار داده اند
 

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن محكوم كردن تهاجم وحشيانه خانه 
احزاب و سازمانهاي سياسي، , كارگر به هيات موسس سنديكاي كارگران شركت واحد

آزادانديشان و روشنفكران را به ,  كارگران و فعالين كارگري,تشكل هاي دموكراتيك
 . اعتراض به اين تهاجم فرا مي خواند

ما همه نيروهاي دمكرات و آزادي خواه در داخل و خارج كشور را فرا مي خوانيم تا براي 
محاكمه علني عوامل خانه كارگر از هيچ اقدامي فرو گذار نكنند و با دفاع از حقوق 

 . كارگران، به ايجاد و گسترش تشكل هاي مستقل كارگري ياري رسانندسنديكائي 
 مي خواهيم كه درسفر هفته -المللي كار  مديركل سازمان بين-ما از آقاي خوان سوماويا 

آينده خود به ايران اين موضوع را پي گيري كرده و شخص وزيركار را تحت فشار قرار 
رگر مانند حسن صادقي و پنجكي در دادگاهي با دهد تا مسئولين اين امز و عناصر خانه كا

 . حضور وكالي قربانيان اين حادثه مورد محاكمه قرار گيرند
 

 كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
  1384 ارديبهشت 21
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گزارشي ازمراسم 
مين سالگرد سي 

 زنداني 9كشتار 
سياسي توسط رژيم 

 شاه
 
 

 به دعوت سازمان اتحاد 2005 ماه مي 28در روز شنبه 
فدائيان خلق ايران مراسم بزرگداشتي به ياد مبارزان 

بيژن جزني، حسن ضيا : راه آزادي فدائيان خلق
كالنتري، عباس سوركي، ) مشعوف ( ظريفي، سعيد 

پان زاده، احمد جليل افشار و مجاهدين محمد چو
كاظم ذواالنوار و مصطفي جوان خوشدل در : خلق

در اين مراسم كه . سالن فياپ پاريس بر گزار شد
بيش از دويست تن ازفعاالن جريانات سياسي 

شركت ... وشخصيت هاي فرهنگي، علمي، هنري و
داشتند با يكدقيقه سكوت به ياد همه جان باختگان 

 .  آغاز شدراه آزادي
اولين سخنران مراسم آقاي هدايت اله متين دفتري 
دوست و همرزم بيژن جزني در سالهاي قبل از 
دستگيري بود كه دليل كشتار جزني و يارانش را 

او سپس به . سياست نخبه كشي رژيم شاه ذكر كرد
شرح مبارزات بيژن جزني و حسن ضيا ظريفي در 

 تا 1339جريان برآمد جنبش دانشجوئي سالهاي 
 پرداخت و نقش برجسته اين دو بخصوص 1342

 كه كمتر در موردش گفته -حسن ضيا ظريفي را 
 سياسي - دررهبري حركات صنفي –شده است 

 . دانشجويان، باز شكافت
سخنران دوم آقاي جمشيد طاهري پور بود كه سالها 
در زندان رژيم شاه با بيژن و يارانش زندگي كرده 

پژواك :  جزني " را با تيتر او سخنراني اش. است
 آغازو در "ضرورت نوزائي در جنبش چپ ايران 

 جزني ": قسمتي ازگفتارش چنين عنوان نمود 
نخستين انديشمند سياسي بود كه در ركود نخستين 
سالهاي دهه پنجاه، زماني كه خميني در هجرت و 

فترت بود، امكان فرا آمد او را به راس جنبش مردم 
او ضمن اين پيش بيني، حزم و احتياط . پيش بيني كرد

 ". در مواجهه ي سياسي با خميني را گوشزد مي كرد
تمركز  .. ": او در بخش ديگري از سخنانش گفت

صحبت روي نسبت خودم با آيات عظام است كه در 
 به آهنگ پاهاي مردمي كه در –سالهاي اول انقالب 

اه  به اعتبار و مسندنشيني دستگ–تاريكي مي رقصيدند 
خطائي كه جزني با تاكيد تمام ما . آنها كمك كردم

اشاره من به تاريك تاريخ ! را از آن بر حذر داشته بود
در خود ماست كه صورت فرهنگي آن ساختار عقل 
ستيز و واقعيت گريزو استبدادي ذهن و تبارز سياسي 
آن خدمت به ارتجاع ، از طريق سازش و تمكين يا 

  "..... ور استمرگ باوري و راديكاليسم ك
سپس، اساليد تعدادي از نقاشي هاي بيژن جزني كه 

اين . به جا مانده است، براي حضار نشان داده شد
نقاشي ها عموما در زندان قم كشيده شده بود واغلب 

 . تصوير زندانيان عادي را نشان مي داد
سومين سخنران پرويز نويدي يكي از ياران ثابت قدم 

نيز آشنائي اش با بيژن ويارانش بيژن جزني بود كه او 
از زندان قصر آغازمي شود و تا آخرين لحظات 

پرويز نويدي . زندگي آنها در كنارشان زيسته است
پس از توضيحاتي در باره چگونگي شكل گيري 

واقعيت اين است كه همه اين  ... ": گروه جزني گفت
ولي . نه نفر، هر يك در جايگاه خود نخبه اي بودند

ن هفت نفري كه به گروه بيژن جزني تعلق حداقل آ
دارند، شش نفرشان در سايه بزرگ بيژن كمي گم 

ما كمتر از حسن ضيا ظريفي صحبت كرده ايم . شدند
يك انسان . حسن ضيا ظريفي خودش يك بيژن بود

رك بيژن درباره ضرورت  سپس به د"بسيار فرهيخته 
تشكيالت اشاره كرده به داليل ناگفته اي كه منجر به 
تدوين نظراتش بوده اشاره نمود و در رابطه با 

 اسالم "متدولوژي اودر نوشته هاي اش از جمله 
 .  پرداخت"ماركسيستي يا ماركسيست اسالمي

برنامه بعدي اجراي ترانه سرودهاي دوران انقالب 
آواز بهرخ بود كه با استقبال پر توسط بانوي خوش 

پس از انتراكت، . شور حاضران در مراسم روبرو شد
قسمت دوم مراسم با سخنان ميهن جزني همسر و 

ميهن جزني در سخنانش به سه . همراه بيژن آغاز شد
خصلت جنبش نوين انقالبي در نوشته هاي بيژن 
جزني اشاره كرد و گفت استقالل طلبي يكي از 

استقالل از . د تاكيد بيژن بوده استخصوصيات مور
مبارزه . قطب هاي اصلي جهان يعني شوروي و چين

جوئي را در رابطه با انفعال پس از شكست حزب 
توده و در برابرسرخوردگي ناشي ازدر خودفرو رفتن 

و باالخره تاكتيك مسلحانه .جبهه ملي مطرح مي كرد
را براي برهم زدن جزيره آرامش شاه و نشان دادن 

البته براي مبارزه . ضربه پذيري آن مهم مي دانست
مسلحانه يك پاي ديگر نيز الزم و ضروري تشخيص 

افزون بر اين او . مي داد و آن مبارزه سياسي بود
مطرح نمود كه بيژن نخستين چپ ايراني بود كه به 
مساله زاغه نشينان و كاست روحانيت اشاره كرده 

 بازجوي ساواك در پي اين سخنان نوار اقارير. است
شاه، تهراني پخش شد كه شرح كشتار را در تپه هاي 

 . اوين با جزئيات آن بازگو مي كرد
سياگزار برليان آخرين سخنران اين مراسم بود كه به 
فعاليت هاي نيروهاي آزاديخواه بخصوص 
كنفدراسيون دانشجويان در خارج كشور با ذكر منابع 

ا و افشا گريها با در پي اين فعاليت ه. آن اشاره نمود
 نفري كه در رابطه با گروه جزني 14وجود اينكه از 

 نفراز آنها تقاضاي حكم 8دستگير شده بودند، براي 
اعدام شده بود، به دليل فشار نهادهاي دموكراتيك 
بين المللي رژيم شاه مجبور شد سه ناظر بين المللي را 
 در دادگاه بپذيرد كه باعث شد تقاضاي دادستان مورد

آقاي ويليام ويلسون نماينده وقت . پذيرش قرار نگيرد
پارلمان انگليس به نمايندگي از طرف كميته دفاع از 
زندانيان سياسي ايران، خانم بتي اشنوم حقوقدان 
آمريكائي به نمايندگي از طرف عفو بين المللي و 
آقاي لوئي جي كاوليه اي حقوقدان ايتاليائي از طرف 

رات ايتاليا در دادگاه بدوي انجمن حقوقدانان دموك
حضور داشتند و در دادگاه تجديدنظرنيز هانري 
گاري دو حقوقدان فرانسوي از طرف اتحاديه 

 . سازمانهاي دفاع از حقوق بشر حضور داشت
پس ازاين سخنان به دليل كمبود وقت فرصتي براي 
خواندن متن پيامهائي كه به اين مراسم فرستاده بودند، 

روان نهضت ملي ايرانيان و نگهبانان ره. باقي نماند
آزادي انديشه و قلم ، حزب دموكرات كردستان 

 -ايران، سازمان فدائيان خلق ايران اكثريت و كومله 
سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان ايران، به اين 
. مراسم پيام ارسال كرده بودند كه از آنها نام برده شد

نه سرودهاي از در بخش پاياني نيز خانم بهرخ با ترا
مراسم درچنين . دهه پنجاه فضا را بسيار دل انگيزنمود

 .  شب به پايان رسيد12فضائي در ساعت 
متن كامل گفتار سخنرانان جلسه را در روزهاي آينده 

  . منتشر خواهيم نمود
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  بمناسبت سي امين سالگرد خاموشي بيژن جزني و يارانش

انديشمندي راهگشا و جزني، بيژن 
 رهبري توانا

 فتحيمسعود 
براي نوشتن درباره بيژن جزني، ما  

. فدائيان، نيازي به يک مناسبت نداريم
زخمي که سي سال پيش با ترور بيژن در 
وجود تک تک ما سر باز کرد، هنوز 

ان عميق اين زخم با گذشت زم. پابرجاست
از همين رو بيژن را به . تر هم شده است

 جنبش ما ینوعي بايد بخشي از هست
 حداقل بخش – ما ی سياسیزندگ. انگاشت

 با بيژن و بدون آن که -مهمي از آن
بسياري از ما حتي او را از نزديک ديده 

اين . باشيم، همراه بيژن گذشته است
احساس محصول نقش و تاثير بيژن در 

او  هميشه .  دشوار ما ستیتجربه سياس
با هر کدام از ما و در کنار ما و گوئي 

 اتبخشي از وجود مابوده  است، در لحظ
دشوار تصميم گيري هاي سياسي افکار  و 
انديشه هايش، بويژه روش کار و نحوه 
برخورد او به مسائل همواره مشوق ما 
بوده است، حتي اگر هرگز دست در دستش 

نارش ننشسته هم نگذاشته باشيم و ک
باشيم، همواره حضورش را احساس کرده 

بيژن آن موقع که هنوز زنده بود، هر . ايم
.  گشاي جنبش ما بودمشکلکجا بود، 

انبوهي از ايده هاي جديد و پاسخ هاي 
صريح به معضالت جنبش فدائي را با خود 

کارنامه درخشان او در همين . همراه داشت
گزند حدي که از يورش هاي ساواک و از 

ديگر حوادث جان سالم به در برده است، 
نشان دهنده ابعاد پشتکار و جديت، خالقيت 

  . اوستنظيرو تيز بيني بي 
 انساني سخت کوش، خالق، بيژن

. انديشمندي راهگشا و و رهبري توانا بود
خالئي که با ترور بيژن در جنبش ما سر 

غير منطقي است، . هر گز پر نشد. باز کرد
بسياري از ما، در خلوت خود اما هنوز هم 

فکر مي کنند که اگر بيژن بود، مسير 
و جنبش ما مي . حوادث چيز ديگري مي شد

   . ديگري پيدا کندنوشتتوانست سر
 کدام از انسان هاي بزرگ که نقشي از هيچ

خود در تاريخ برجاي گذارده اند، با همين 

نقش و با آن انديشه و عمل بزرگ، زاده 
 و عمل و چگونگي و چه انديشه. نشده اند

بود زندگي شان بوده است، که به نام و 
  .آوازه و ماندگاري شان فرجام يافته است

 ما فدائيان به بيژن، برخاسته از احترام
اعتماد و اطمينان به انساني بود که در 
دشوار ترين لحظات در کنار ما، در خياباني 
آن سوي خيابان منتهي به خانه برخي از ما، 

ان و در سلول کناري بسياري در زند
ديگرمان زيسته است، در همان دانشگاهي 

 با ودرس خوانده است که ما خوانده ايم، 
نقشي که از خود در همه اين صحنه ها و 
لحظه ها از خود برجاي گذاشته است، 
همواره در وجود هر کدام از ما، و در برخي 
لحظات حساس در زندگي سياسي تک تک 

 به نفس و اعتماد بر قدرت ما، نيروي  اتکا
   .خرد و تشخيص خود را ترغيب نموده است

 نيست که افکار و انديشه هاي هر شکي
فردي مشروط به زمان و مکان خاصي و 
بخصوص در سياست، متاثر از فرهنگ 

از اين منظر . سياسي دوران زندگي اوست
اگر نگاه کنيم، قطعا با ديدگاه هاي امروز ما، 

ر نقطه نظرات بيژن مي بر نقائص زيادي د
اما اين امر نمي تواند . شود انگشت گذاشت

در واقعيت نقش و جايگاه بيژن در شکل 
گيري و عمل يک جريان از هر نظر متفاوت 

بيژن . در جنبش چپ ايران خللي وارد کند
بحق نه فقط بنيانگذار سازمان فدائي، پيشتاز 

  .شکل دادن به يک چپ جديد در ايران است
و مهم ترين گام بارز بيژن و ياران او،  اولين

اعالم استقالل از قطب هاي جهاني و پي 
. ريزي يک جريان مستقل چپ ايراني بود

بيژن که خود در سال هاي نوجواني از 
فعالين حزب توده بود، با رد مشي سياسي 
حزب توده در برخورد به منافع ملي، نقد 
جسورانه سياست منفعت طلبانه اتحاد 

حت عنوان انترناسيوناليسم  تورويش
پرولتري، و اتخاذ خط و مشي جديد، گام 
مهمي در آزاد نمودن انرژي نيروهاي چپ 
از بيراهه الگوسازي هاي رايج برداشت و با 

تشريح آن در آثار  بعدي خود، هم چنين با نقد الگو 
برداري از چين، نقش تعيين کننده اي در محدود 

 روانه در چپ ايران دنبالهنمودن شعاع نفوذ الگوي 
   .ايفا کرد

 

 دهه چهل، بخصوص بعد از شکاف بين اتحاد اوائل
شوروي و چين، نيرو هاي چپ در ايران ، به دو 
اردوي طرفدار خط مشي چين و شوروي تقسيم 

مسيري را که بيژن و ياران او در پيش . شده بودند
گرفتند، هر چند در اواخر دهه بيست، توسط خليل 

ن او نيز، به نحو ديگري، آزموده ملکي و همراها
شده بود، اما در عمل زير فشار حزب توده، که در 
آن زمان هنوز از قدرت عمل گسترده اي برخوردار 
بود، و هم چنين اعتبار اتحاد شوروي، بدون آن که 
تاثيري در سير تحول جنبش چپ ايجاد کند، به 

انتخاب بيژن و ياران او، در . حاشيه رانده شده بود
 نزاع بر ي،رهه اي که شکاف ميان چين و شوروب

سر حقانيت اين يا آن قطب جهاني به مساله محوري 
جريانات مهم چپ موجود آن روز، در داخل کشور 
و بخصوص در خارج از کشور، تبديل شده بود، به 
خط راهنماي نسل جديدي از فعالين چپ ايران تبديل 

 اين استقبال از پاسخ بيژن و ياران او به. گشت
مساله حياتي در آن سال ها، فقط به جنبش فدائي 
منحصر نشد، اين رويکرد در عمل خط راهنماي 

  . از فعاالن جنبش چپ در ايران گرديدینسل جديد
 گام بزرگ بيژن و يارانش تحليل از تحوالت دومين

کشور بعد از اصالحات ارضي و ارزيابي عيني از 
جائي صف بندي هاي جديد در عرصه جامعه، جاب

نيروها  و  تالش براي دخالت دادن اين ارزيابي ها 
بيژن و ياران او بر اين . در اتخاذ مشي سياسي بود

 در ايران ماعيواقعيت تاکيد نمودند که مناسبات اجت
نظام . بعد از اصالحات ارضي دگرگون شده است

در شرائطي که هم . سرمايه داري حاکم شده است
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اني  و چنان تاکيد بر جنبش هاي دهق
استراتژي محاصره شهر ها از طريق 
روستا ها،  طرفداران پر و پاقرصي در 

بيژن با اعالم تغيير ترکيب . ميان چپ داشت
جمعيت به نفع اقشار و طبقات شهري، تغيير 
مناسبات اجتماعي و تحليل نظام اقتصادي 
و اجتماعي مستقر گام مهمي براي خالصي 

يران از از الگو برداري هاي رايج در چپ ا
بر اساس همين درک . انقالب چين برداشت

از صف بندي ها هم بود که از نظر بيژن 
مبارزه مسلحانه در حد يک تاکتيک باقي 

 آن به ميزان اربستماند، که همواره ک
پيشرفت در پاي دوم يعني سازماندهي 

  .مبارزات جاري مردم مشروط بود
 مي توان با تحليل آن روز بيژن از امروز

نيمه فرماسيون سرمايه داري وابسته و يا 
طرح او در اين مورد و به کارگيري ادبيات 
رايج آن دوره چپ در اين تحليل ها، موافق 

 خالق او در ینبود، اما نمي توان متدولوژ
ارزيابي موشکافانه از استقرار مناسبات 

 در  هاييجديد، و تحليل او از صف بند
حال شکل گيري را انکار کرد و بويژه تاکيد 
او بر نقش تهيدستان جديد شهري و 
دهقاناني که به سوي شهر ها روانه مي 

و بيژن از آن ها تحت عنوان ( شوند 
، ناديده )نام مي برد» مادون پرولتاريا«

همين تهيدستان نيز بودند که در . گرفت
 ديل به ارتش ميليوني روحانيت تب۵۷بهمن 

   .دندش
 گام بيژن وياران او اقدام عملي در سومين

ايجاد يک تشکيالت رزمنده بعد از افول 
بيژن و يارانش را . کامل حزب توده بود

بايد اولين جريان در بازسازي مقاومت 
جدي چپ در برابر حکومت محسوب 

طرح هاي اوليه گروه بيژن اگر چه . داشت
، متاثر از  روش هاي انقالبيون در کوبا بود

 گروه جنگل که حمله به پاسگاه کيلو تش
سياهکل منجر شد، بيان اعتقاد آن ها به يک 

اما تمرکز روي جنبه . چنين روشي بود
تاکتيکي کاربست تاکتيک هاي مسلحانه در 
برنامه کار تدارک گروه نقش محوري 

هر چند بيژن و برخي ديگر از افراد . داشت
 موثر گروه  در همان مرحله تدارک اوليه

 دام ساواک افتادند، و باقيمانده هشان ب
گروه راه آغاز شده را ادامه داده، با عمليات 
سياهکل تولد سازمان فدائي را اعالم 

اما بيژن در ادامه کاري و تبديل . نمودند
شدن سازمان فدائي به يک جريان 
. هژمونيک در چپ ايران نقش قاطع داشت

او از درون چهار ديواري زندان با تمام 
 خدمت اعتالي جنبش فدائي و روجود د

نقائص کار . پاسخ به نياز هاي رشد آن بود
آن را بر مي شمرد و همواره در انديشه 
. راهگشائي هاي جديد براي اعتالي آن بود

تالش براي تغذيه تئوريک کادرهاي جوان و 
اغلب کم تجربه اي که جذب سازمان مي 
شدند، هشدار در مورد ساده کردن مسائل 

 ارائه تحليل هاي سياسي و ياسي،چيده سپي
اجتماعي، ارائه تاکتيک هاي جديد، بخصوص 
طرح پاي دوم مبارزه يعني توجه به جنبش 
هاي صنفي و سياسي، و خواست ها و نياز 
هاي رشد جنبش هاي اجتماعي در شرائطي 
که همه شيفته سالح بودند و آن را داروي 

 اي گوشه.. همه درد هاي جهان مي دانستند، 
از انبوه کارهائي هستند که بيژن در پشت 
ديوارهاي زندان و در زير ذره بين ساواک 

و ماموران ريز و درشت و پيدا و پنهان آن  
در در طول نه فقط ساعت ها و ساعت ها 
صحبت با فدائيان در زندان، بلکه در قالب ده 

   .ها نوشته و تحليل انجام داده است
 نقش استراتنژيک  هنر بزرگ بيژن، جدا ازاما

او در بنيانگذاري سازمان فدائي، توان بي 
بيژن فقط . نظير او در رهبري روزمره بود

او شخصيتي همه جانبه . يک تحليل گر نبود
او . و برخوردار از تجربه و قدرت عمل بود

از تيز بيني خاصي در شناخت لحظه ها و 
.  داشتظهپاسخ درخور به نياز هاي لح

کم نظير نيز بود که درست همين ويژگي 
بيژن را يک سر و گردن از همگنان او 

همين واقعيت هم هست . برجسته تر مي کرد
که آتش نياز به بيژن و عطش حضور بيژن  
را در وجود تک تک ما هميشه زنده 

  .نگاهداشته است
 در آخرين آثاري که از خود برجاي بيژن

گذاشت، روي دو مساله تاکيد نمود که توجه 
ي آن ها مي توانست، فدائيان خلق به هر دو

را به يکي از جريان هاي نه فقط موثر، بلکه 
   .تعيين کننده در تحوالت بعدي تبديل نمايد

تمرکز مبارزه عليه ديکتاتوري فردي  (۱
   .شاه
هشدار در مورد خطر هژموني روحانيت  (۲

  تحت رهبري شخص خميني
.  مورد اول بيژن يک کتاب نوشته استدر

 که او با دقت تمام ابعاد مختلف مبارزه اي
آن را باز کرده است، اندک مدتي بعد از 

تشخيص درست بيژن . ترور بيژن در گرفت
در مورد امکان همسوئي موقت اقشار و 
طبقات به کلي متناقض در مقابل ديکتاتوري 

ديکتاتوري شاه، کم و . فردي شاه به واقعيت پيوست
رد، سقوط بيش به همان طريقي که بيژن فکر مي ک

توده هاي تهيدست شهري در اين سقوط نقش . کرد
   .کليدي داشتند

 بيني دوم بيژن و هشدار او نيز به وقوع پيش
پيوست و جنبش ما نتوانست در تالش براي پر 
کردن خال رهبري در جنبش گام جدي بردارد و  در 

   .اين خال آيت اهللا خميني رهبر شد
  

ور بيژن  و  با تر،ی است که سازمان فدائدرست
 سير ۵۵ و  ۵۴سپس ضربات مرگبار سال هاي 

با اين وجود در آستانه انقالب و . افولي را پيمود
فرداي آن به بزرگ ترين نيروي اپوزيسيون 

حوزه نفوذ آن در اقصي . حکومت جديد فرا روئيد
اما نه قدرت درک موقعيت . نقاط کشور گسترده شد

شن از  داشت و نه تحليل و ارزيابي روراخود 
حوادث پيش رو را؛ درگير در تناقضات درهم تنيده 
دروني در عين حال مواجه با وظائفي در سطح 

وظائفي که چگونگي پاسخ به هر کدام . کشوري بود
از درگيري در ترکمن . از آن ها سرنوشت ساز بود

صحرا و کردستان تا ستاد هاي علني در اقصي 
جوم به  از جنبش مقاومت در برابر هيران،نقاط ا

آزادي و حقوق اوليه مردم  تا تنظيم رابطه با 
   .حکومت جديد

 با از دست دادن بيژن و کادرهاي با تجربه گروه ما
بيژن و ضربات بعدي در در بيرون از زندان، 
بخصوص کشته شدن رهبري وقت سازمان بويژه 

 ديگر از بنيانگذاران سازمان، با یحميد اشرف يک
خالئي که . اجه شديميک خالء بزرگ در درون مو

 مادر لحظه هاي تاريخي انقالب بهمن و بعد از آن، 
را از امکان حضور موثر در تحوالت سياسي کشور 

  .محروم ساخت
 سال جمهوري اسالمي، بيژن فقط ۲۶ بعد از امروز

بيژن بيان روزهاي . تاريخ و گذشته ما نيست
روزي که . موفقيت ما و رمز اين موفقيت بود

ک شبه از يک جريان چريکي انگشت سازمان ما ي
. شمار به يک هيوالي چند صد هزار نفري تبديل شد
. کاري را که بيژن آغاز کرده بود، به ثمر رسيد

 چپ ايران به نيروئي غير قابل حذف از بشجن
سهم ما . معادالت سياسي ايران تبديل شده بود

ادامه اين مسير از آن جائي بود که بيژن و ديگر 
رجسته فدائي همه هستي شان را براي کادر هاي ب

  .رسيدن به آن در طبق اخالص گذاشته بودند
 امروز ما بيان اين واقعيت است که ما در وضعيت

اداي سهم خود شکست خورده ايم و نيازمند 
آموزش از تجربه و کار بيژن، در آستانه آغاز 

 .ديگري هستيم
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 نامه سرگشاده به آقاي محمد ملكي
 محمد اعظمي

 
 !آقاي محمد ملکي 

   
  با سالم وآرزوي موفقيت براي شما 

دلدادگان آزادي و " مقاله تان با عنوان 
" را که در نقد دو کتاب " دلدادگان قدرت 
قلمداد شده " داد بي داد " و " دلدادگان آزادي 

وع مشتاقانه شر. بود، در سايت عصر نو ديدم 
به خواندن کردم وبا تعجب آنرا به آخر 

با کنار نهادن آن، تاسفي عميق و . رساندم
عواطف و احساسات .احساس غريبي داشتم

مرا به واکنش سريع وا مي داشت، اماتجربه 
. ومنطق، مرا به سوي تفکرو تعمق مي کشاند

امروز پس از دو هفته مکث روي گفته ها 
م برخي وشايد درست تر اين باشد که بگوي

مالحظات تند شما، بر آن شدم نامه اي 
سرگشاده براي شما وبراي همه آناني که 

پيش از هر . مطلب شما را خوانده اند، بنويسم
چيز بگويم که خطاب نامه ام به شما، به خاطر 
. احترامي است که براي مبارزه تان دارم

براي . تاسفم بيش از هر چيز براي خودم بود
زمانم، يعني روشنفکراني اينکه ياران و همر

چون شما چرا بايد چنين قضاوتي در مورد 
  . بخشي از مبارزان داشته باشند

سرگشاده بودن نامه، نه بخاطر افشاگري، بلکه 
از اينروست که مطلب شما در چند سايت پر 

اتهامات . خواننده در سطح وسيعي منتشر شد
 تن از زنان مبارز کشورمان بس ٤١شما به 

 واز مرز نويسنده کتاب داد بي داد سنگين بود
و مبارزه اش گذشته، همه ياراني را نيز که 
سالها در زندان با مقاومتشان حماسه هاي 

مي . غرور انگيزي آفريده اند، نشانه رفته بود
توانستم پاسخ را به صورت مقاله اي تنظيم و 

شما را خطاب . به عمد چنين نکردم. منتشر کنم
ما را به تاثير کارتان قرار دادم تا توجه ش

از نظر من شما يکي از . بيشتر جلب کنم
خطاها و برخوردهاي . مبارزين اثر گذاريد

مثبت شما نيز به ناگزير و در همان سطح مي 
از شما هم قبل . تواند مخرب يا سازنده باشد

از پاسخ ، انتظار مکث و تعمق روي گفته هايم 
 . را دارم

 
 !آقاي ملکي 

. طلب شما دچار حيرت شدممن با خواندن م
باور کنيد لحظاتي اين فکر از ذهنم گذشت و 

اين سئوال برايم طرح شد که آيا واقعا کتاب 
داد بي داد را شخصا خوانده ايد؟ اين فکر را 
حمله ها واتهامات غير مستند شما، در من 

قسمت هائي که از کتاب داد بي . تقويت نمود
در نقد ( في داد و يا از مقاله آقاي عليرضا ثق

آورده بوديد،  ) ١٣٨٣ دي و بهمن ٤نو شماره 
  . با اتهامات شما چندان ارتباطي نداشت

آقاي ملکي، قاعدتا مي بايست شما خوب بدانيد 
که در يک جامعه آزاد و دموکراتيک، انسانها 

اتهام وتوهين به هرکس . داراي حق وحقوق اند
و مجرم تحت پيگرد . جرم محسوب مي شود

شما بارها از چنين جامعه اي .  گيردقرار مي
دفاع کرده ودر راه استقرار چنين نظامي 

به رغم اين، روشن نيست . مرارتها کشيده ايد
چرا و بر اساس چه مستنداتي به نويسنده 
کتاب داد بي داد، اتهام وبه چه حقي، به تعداد 
زيادي از زندانيان سياسي کشورمان توهين 

 کرده ايد؟ 
دلدادگان آزادي " د با عنوان شما در مطلب خو

بدون هيچ دليل و مدرکي " و دلدادگان قدرت 
نويسنده کتاب داد بي داد را وابسته به رژيم 

در اين . جمهوري اسالمي معرفي کرده ايد 
 : باره گفته ايد

و کتاب داد بي داد که پيش از .... محتويات" ... 
آن ديده بودم در معرفي جمعي از زندانيان 

بل از انقالب را چنان دور از انصاف سياسي ق
و با هدف توهين و تحقير دلدادگان راستين 
آزادي يافتم که سکوت در مورد آنها را ظلم به 

که جان برسر عشق به ......... بزرگاني چون
من به نام يک . ديدم.... آزادي و عدالت نهادند

 عقيدتي دو نظام شاه و شيخ –زنداني سياسي 
م تا حد توان از افشاگري وظيفه خود مي دان

اين قبيل کارهاي مسخره و نخ نما شده رژيم 
که هدفي جز انحراف جوانان و سرخورده 
کردن آنها از مبارزه آزادي ندارند دريغ ننمايم 

کانون " و به افشاي کارهائي نظيرتشکيل 
) " .... قبل از انقالب ( زندانيان سياسي مسلمان 

ائي مانند و در همين راستا انتشار کتابه
دلدادگان آزادي و داد بي داد بپردازم تا 

تحت تاثير اين قبيل کارهاي ........ جوانان 
برنامه ريزي شده قرار نگيرند وفکر و ذهنشان 
با تبليغات وسيع نااهالن و وابستگان به نظام 

 ... " به انحراف کشيده نشودو 

به چه دليل به خود حق داده ايد که چنين 
راساس چه مستنداتي کتاب داد سخن بگوئيد؟ ب
کارهاي مسخره و نخ نما شده " بي داد را جزء 

معرفي کرده ايد؟ چرا در حاليکه مي " رژيم 
اين کتاب اگر چه از نظر افشاگري : " گوئيد 

بسيار ارزنده است و کار خانم ويدا حاجبي 
است، آنرا يکي از .... " تبريزي در خور تقدير 

وابستگان به رژيم " کارهاي برنامه ريزي شده 
 دانسته ايد؟" 
   

 ! آقاي ملکي
دلدادگان آزادي و " شما در مطلب تان 

به همه دالوراني که طرف " دلدادگان قدرت 
گفتگوي خانم حاجبي بوده اند، توهين کرده 

شما از طرفي به درستي و به شکلي . ايد
مسئوالنه از مبارزات آنان در گذشته تقدير مي 

ديگر همه آنها را با يک کنيد، اما از طرف 
عين گفته .معرفي مي کنيد" بريده " گردش قلم 

مي گوئيد که . خودتان را يادآور مي شوم 
خاطرات کساني را در کتاب " ويدا حاجبي 

آورده که به اين تحليل و برداشت رسيده اند 
که آن فداکاريها و ايثارگريها تندروي و عدم 

ر کس شناخت جامعه بوده است و بهتر است ه
پي کار خويش برود و کار قيصر را به قيصر 
واگذاريم وگرنه عرض خود مي بريم و زحمت 

سپس در جاي " ديکتاتورها را زياد مي کنيم 
با همه آن " ديگر نوشته اتان مي گوئيد

قهرمانيها که در گذشته کرده ايد که قابل تقدير 
است اگر حال واداده ايد و زندگي در آن سوي 

ويا باز ...... "  در کنار خانواده ومرزها و بودن
اگر " در قسمت ديگري از نوشته مي گوئيد 

انگيزه مبارزه نداريد و به اصطالح بريده ايد 
  ..." بهتر است 

" آقاي ملکي چرا توهين مي کنيد ؟ آيا چون 
 سال مبارزه به خاطر آزادي و ٦٠حدود 

خود " عدالت در چنته عمر هفتاد و دو ساله 
 حق واين مجوز را به کف آورده ايد داريد، اين

که هرتوهيني که بر زبان آوردنش نه شايسته 
شماست و نه شخصيت اين مبارزين، بي مهابا 
برقلم رانيد؟ شما حتي حرمت مبارزه آنها را 

نويسنده کتاب داد بي داد در . هم شکسته ايد
ايران، زماني که در زيرپيگرد وبه صورت 

ر آن زمان که مخفي زندگي مي کرده است، د
بود، براي اينکه " نبريده " از نظر شما هنوز 
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خود و يارانش از پيگرد حکومت در امان 
خورش هاي پر " باشند مجبور بوده است 

شما نيک مي دانيد که اين . در ست کند" ادويه 
قبيل کارها جزئي از اقدامات عادي سازي 

چرا . براي مقابله با ضربه پليس بوده است
اگر « : تهزا گرفته ايد وگفته ايد آنرا به اس

انگيزه اي براي مبارزه نداريد و به اصطالح 
بريده ايد بهتر است به جاي توجيه گري و 
مخالفت و زير سئوال بردن اصل مبارزه، در 

خورش هاي پر " کنج خانه هاتان بلوليد و 
بپزيد تا در پاريس و ديگر شهرهاي " ادويه 

 عطر آن به اروپا و آمريکا و کانادا بوي
همسايه ها بفهماند که شما در کار مبارزه عليه 
استبدادگران وطنتان نيستيد تنها آشپزهاي 

  » !! ماهري هستيد
در خارج و البته در ايران هم، کم نيستند 
افرادي که راه ديگري براي زندگي خود بر 

کسي آنها را زير سئوال نمي برد تا . گزيده اند
" ي خورش پرادويه بو" مجبور باشند از طريق 

. پيام تغيير مسير زندگي شان را اعالم کنند
کساني که امروز در حال مبارزه و تالشند، 
حتي اگر تالششان بي حاصل باشد، اما 

ارج گذاري .کارشان را مي بايست ارج گذاشت
مي توان . به معني تائيد حاصل کار آنها نيست

 با آن مخالف بود، اما تحقير و توهين به آنها و
 . تالش هاي شان جايزنيست

  
 ! آقاي ملکي

من به خاطر اتهام و توهين به گروهي از 
زندانيان سياسي عليه شما به خود شما اعالم 

از نظر من هيچ دادگاهي صالح . جرم مي کنم
از اينرورسيدگي . تر از وجدان خودتان نيست

اگر . به اين دادخواهي را به شما مي سپارم
. يک چيز استمحکوم شديد، خواست من 
شايسته شما .اينگونه کارها را تکرار نکنيد

لکه هاي کدري بردامان مبارزه شصد . نيست
  ساله تان مي نشاند 

 ! انتقاد به چه معني است
موضوعي که فکر مي کنم موجب برانگيختگي 
شما شده است، برداشتي است که ازمقوله 

هم شما هم آقاي عليرضا ثقفي با . انتقاد داريد
بيشتر " ن نويسنده کتاب که گفته بوداين سخ

در پي آن بودم که بدانم هم بندان سابقم چه 
خاطره، چه برداشت و چه تحليلي از آن سالها 

به نظر . به نظر مي رسد موافقت نداريد" دارند 
. مي رسد شما مشکل را در اين هدف ديده ايد

چون هم آقاي ثقفي اين مساله را بيان داشته و 
من .  از او آنرا تکرار کرده ايدهم شما به نقل

اگرزندانيان در . فکر مي کنم مشکل اين نيست
خاطرات و برداشت ها و تحليل هاي خود 
همان را مي گفتند که شما مي خواستيد، مسلما 

پي " ديگر اين خواست نويسنده کتاب که در
بوده " خاطره، برداشت و تحليل هم بندان 

مشکل . شداست، به نظر شما منفي جلوه گرنمي
به نتيجه اين تحليل ها و برداشت ها بازمي 

افزون بر اين فکر مي کنم نوع نگاه شما . گردد
به نظر . به انتقاد با برداشت رايج فاصله دارد

مي رسد شما، انتقاد را با نفي و تخريب يگانه 
درک من از . من چنين نمي انديشم. مي بينيد

انتقاد و بررسي گذشته، شناخت ضعف ها 
اي غلبه بر آنها ومحکم کردن گامها براي بر

روح گذشته است که به کالبد . فتح فرداست
امروز جان مي بخشد وحرکت آينده را مي 

بيماري ها ونارسائيهاي گذشته در . سازد
صورتي که درمان نشوند تن ما را امروز 
رنجور مي کنند و ما را در برابر استبداد 

ني با اين ممکن است کسا. آسيب پذيرمي نمايند
چندان غير . بررسيها از مبارزه کنار بکشند

نمي بايست اين اتفاقات، ما را از . طبيعي نيست
آنچه که . پرداختن وبررسي گذشته باز دارد

مسلم است بدون بازشناختن ضعف هادر 
گذشته ، گام هايمان براي فتح فردا بي رمق و 

من فکر مي کنم مي . آسيب پذير مي شود
بر . رس گيري از گذشته بودبايست در پي د

اين نظرم، که تاريخ ما کمتر مکتوب شده 
بارها به دليل . ودرسهاي آن منتقل نشده است

دراثر . اين ضعف، يک اشتباه را تکرار کرده ايم
که همين نا آگاهي از تاريخ گذشته بوده است 

روحانيون و خميني توانستنداين چنين فکر 
 . بخش عظيمي از روشنفکران ما را تسخير کنند

ما در گذشته فداکاري هاي غرور انگيزي 
چه جانهاي گراني را به پاي آزادي . داشته ايم 

اما . به قربانگاه ديکتاتوري و فساد نفرستاديم
با همه اين جانفشانيها، امروز پس از ساليان 

وز چند جزم انديش سنگ شده در سال، هن
اعماق قرون، بر جان و مال ما حاکمند وچه 

اين وضع بخشا .جنايتها که مرتکب نمي شوند
کارهاي ما . نتيجه عملکرد مجموعه ما نيزهست

بي مشکل نبوده است وگرنه، امروز 
کانديداهاي رياست جمهوريمان در ايران، 
محدود به چند نفر دزد و مجرم که در دنيا 

آيا شما فکر مي کنيد . ت پيگردند، نمي شدتح
هر چه در گذشته رخ داده و هر اقدامي که 
کرده ايم آيه قرآن بوده است و نزديک شدن 
به آن وشک در آن، کفر است؟ شما حتي انتقاد 
به شيوه مبارزه را با پشت کردن به مردم و 

از نظر من اين . مبارزه يکسان مي انگاريد
ت وما را نمي تواند به برداشت قابل دفاع نيس

اگر ما نقص نداشتيم که نمي بايست . پيش ببرد
افراد مبارزي چون شما که سالها براي آزادي 
مبارزه کرده ايد، امروز هم مشتي دزد بر 
باالي سرتان تيغ سانسور و تهديد و زندان 

نمي بايست گروه گروه جوانان . بياويزند
رزمنده کشورمان در زندانها قتل عام مي 

نمي بايست نويسندگانمان حلق آويزمي . شدند
نمي بايست بخشي از بهترين فرزندان . شدند

اين آب و خاک آواره کشورهاي خارج مي 
 مليون مردم ٧٠نمي بايست يکنفر بر. شدند

بي شک خطائي در ....... ايران حکم مي راند و
نگاه و نقصي در عمل مبارزان بوده است که 

ما . ار گرفته ايمما امروز در اين نقطه قر
نيازمنديم که براي شناخت اين نقص ها و راه 
غلبه بر ضعف ها به گذشته خود نگاه نقادانه 

 . اي بياندازيم
  
 ! بي نقص نيست" داد بي داد " 

در اينجا قصد ندارم که به نقد جلد اول کتاب 
اما از آنجا که دراين نوشته . داد بي داد بنشينم

دانيان سياسي عمال درکنار نويسنده و زن
مصاحبه شده قرارگرفته ام الزم مي دانم که به 
. صورت گذرا نظرم را در باره کتاب بيان کنم

تا جايگاه دفاع من از حرمت آنها جلوه روشن 
  . تري پيدا نمايد

فکر مي کنم که به جلد اول کتاب داد بي داد، 
اولين ايراد نا مشخص . دو ايراد وارد است

 نويسنده يا جمع بودن جايگاه ومسئوليت
روشن نيست که در . آوري کننده کتاب است

ميان نقش آفرينان کتاب، هر کس چه اندازه 
خانم ويدا حاجبي مي گويد . مسئوليت دارد

 نفري که با آنها گفتگو انجام داده است ٤٠همه 
همگي به شکل مکتوب، مطلب خود را تائيد 

بنابراين بار مسئوليت اصلي کتاب، . کرده اند
اما قرار دادن . قا به دوش آنها ستمنط

مجموعه مطالب کنار يکديگر، يک مفهومي را 
در ذهن ها مي نشاند که از معني تک تک آنها 

در اينجا خانم حاجبي است که . فراتر مي رود
مسئوليت اش روي آن مجموعه سايه مي 

افزون بر اين، خود نويسنده به عنوان .اندازد
نظر نکرده است يک زنداني مثل سايرين اظهار 

وبا زبان خود نمي گويد که چه برداشت و 
درواقع از طريق . تحليلي از آن دوران دارد

راويان در مي يابيم که جايگاه و طرز فکر او 
البته اين شايد مشکل سبکي . چه بوده است

يعني . است که خانم حاجبي انتخاب کرده است
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کتاب نه يک قصه است و نه يک گزارش 
ش قصه اي است تاريخي که گزار. تاريخي

خالق آن . نويسنده آن از يکنفر در گذشته است
در اين سبک . يکنفر باضافه چهل نفر است

کاربار اصلي مسئوليت، قدرتها وضعفهاي اين 
امکان . اثر، تا حدي لغزنده ومبهم مي ماند

  . گريزو فرار از مسئوليت ايجاد مي کند
 ملکي دومين ايراد که هم آقاي ثقفي و هم آقاي

 روي - البته به صورت بسيار اغراق آميز –
آن انگشت گذاشته اند، انعکاس يکجانبه از 

به نظر من . اشکاالت وانتقادات آن دوره است
برخي از ايرادات و انتقادات طرح شده توسط 
زندانيان، به شکل تفکيک شده وجدا از همديگر، 

اما من با برخي ديگر . حدودا درست است
افزون بر اين کنار هم . وافق نيستمازانتقادات م

قرار گرفتن مجموعه آنها با همديگر برداشتي 
غيرواقعي ازوضعيت زندان و زنداني سياسي 

البته مي بايست . زنان، در ذهن ها مي نشاند
توجه شود که جلد اول به وضعيت زندان تا 

تا اين سال نيز .  مي پردازد١٣٥٤سال 
ربگي خود زندانيان سياسي زن در اوج بي تج

کارها و اعمالي که من شخصا از طريق . بودند
بستگانم بعدا در جريان آن قرار گرفتم، به 
لحاظ بي تجربگي قابل قياس با زندان سياسي 
مردان، خصوصا بندهائي که زندانيان 
. محکوميت باال در آن نگهداري مي شدند، نبود

نکته ديگري که توجه بدان مي تواند ما را به 
ل تري برساند، اين است که کتاب نظر متعاد

داد بي داد دو جلد است و بهتر است به هر دو 
در . جلد باهم به عنوان يک کل نگريسته شود

  . جلد دوم ايرادات جلد اول ديده نمي شود
به رغم اين مالحظات ، جلد نخست مي توانست 

واين . با نگاه متعادل تري تنظيم شود
يه توضيحات نمي بايست بر ضعف آن سا

 . اندازد
همينجا بر خود الزم مي دانم تاکيد کنم که اين 
دو جلد کتاب، گرچه بازنگري و درس آموزي 
را هدف خود قرار داده است، اما سند بسيار 
ارزنده ايست که نشان مي دهد که در دوره 
شاه چه جنايت ها که در حق زنان زنداني 

وضعيت فاطمه اميني ، . اعمال نمي شده است 
در زير بازجوئي و ..و.. ، فريده ا..سيمين

وضعيت مشقت بار زنان در زندان هاي غير 
سياسي، رسواگر حکومتي است که 
امروزطرفدارانش مي خواهند با به فراموشي 
سپردن آن جنايات دوباره به کمک اربابانشان 

افسوس قلم خانم . به اريکه قدرت چنگ اندازند
ا ويدا حاجبي که ابعاد جنايت حکومت شاه ر

در دو جلد کتاب خود بازتابانده ، نتوانسته 
است به لحاظ عاطفي ابعاد فاجعه را در زندان 
زنان، آنگونه که بايد، به شکل ملموس و اثر 
  . گذاري در اعماق جسم وجانمان بنشاند

 
 ! پايان سخن

در پايان مايلم چند نکته ديگر را با شما در 
 : ميان بگذارم 

ي کاش خانم حاجبي ا: " اول اينکه گفته ايد 
خاطرات تعدادي از شير زناني که زندان و 
شکنجه دو نظام را تحمل کردند و مي کنند را 

 " هم در کتاب مي آوردند 
اين کتاب در نظر داشته است به وضعيت زنان 

ادامه چنين تالش هائي و . دوره شاه بپردازد
امتداد آن تا دوره جمهوري اسالمي بسيار 

ف برداشت شما وآقاي امابرخال. مفيد است
 تن از کساني که ٦عليرضا ثقفي حداقل

 ١( مصاحبه کرده اند زنداني دو رژيم بوده اند 
شما بگوئيد چه کسي را مي شناسيد که ) . 

  . ناديده گرفته شده است
جمع آوري " دوم اينکه، گفته شده است که 

کننده کتاب کوشيده نظرات کساني را منعکس 
يجه رسيده اند که حتي کند که حال به اين نت
دراين مورد نيز به ... " نزديک موج نبايد شد

خاطرنزديکي و آشنائيم با تقريبا اکثريت 
نزديک به اتفاق مصاحبه شوندگان، الزم مي 
دانم بگويم که اين حکم شما در باره موقعيت 
. مبارزاتي مصاحبه شوندگان، درست نيست

  نفري که مصاحبه با آنها٤٠افزون بر اين، 
صورت گرفته است، امروز به گرايشات 

افق هاي سياسي . سياسي مختلفي تعلق دارند
هم نظر دانستن آنان . آنان الزاما يگانه نيست

 . با همديگر و با نويسنده خطاست
سوم اينکه شما به گونه اي سخن گفته ايد که 
گويا ما زندگي در خارج از کشور را داوطلبانه 

  : " .. مي گوئيد. انتخاب کرده ايم
اگرحال واداده ايد و زندگي در آن سوي 
مرزها و بودن در کنار خانواده و پرداختن به 
کار روزانه حتي در حال پناهندگي را انتخاب 

 .. "کرده ايد و 
   

 !آقاي ملکي
 چقدر به اين گفته خود اطمينان داريد ؟ شما 
نمي دانيد جمهوري اسالمي براي اکثر ما 

شته است تا در کنارشان خانواده اي باقي نگذا
باشيم ؟ قاعدتا بايد بدانيد که ما آواره 
. ديکتاتوري واستبداد حاکم بر ميهنمان هستيم

بسياري از ما و به شمول خانم ويدا حاجبي 

اکثر ياران . در ايران به مرگ محکوم بوده ايم
. ما را همين رژيم از زير تيغ گذرانده است

و بعد از صدها وهزارها زنداني قبل " همان 
انقالب که با حفظ عقايد خود هزار هزار در 
زندان اوين، گوهردشت و قزل حصار وديگر 
زندانها سرود خوانان به استقبال مرگ 

که مورد اشاره شماست، " شرافتمندانه رفتند 
خويشان و . خواهران و برادران ما بودند

باور کنيد که ما . ما بوديم. يارانمان بودند 
د زير خاک شويم تا بدانيد که فقط باي. بوديم

چه کشيده و چه مي کشيم ؟ با به خاک افتادن 
هر کدام از آنها، بخشي از وجود ما به خاک 

امروز اگر ايستاده ايم به خاطر اين است . افتاد
خانوادهاي ما در خارج . که نمي توانيم نايستيم

ما تنها در جامعه اي آزاد و . زندگي نمي کنند
انيم با آنها ودر کنار آنها دموکراتيک مي تو

ما مي خواهيم با هم و همراه . زندگي کنيم 
 ! در اين ترديد نکنيد. شما به آن جامعه برسيم

  
 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 -   
يکي از آنان که مورد بي مهري آقاي  .- ) ١( 

ثقفي هم قرار گرفته ، خانم ثريا عليمحمدي 
" شاه و شيخ " است که مثل خود شما زنداني 

 ١٣٥٣ايشان در زمان شاه از سال . بوده است
تا مقطع انقالب در زندان بوده وپس از آزادي 
بالفاصله به سازمان فدائيان خلق پيوسته 

در دوره جمهوري اسالمي نيز از سال . است
من .  در زندان بسر برده است١٣٦٩ تا ١٣٦٣

به دليل خويشاوندي و مهمتر از آن به دليل 
يت تشکيالتي ام الزم مي دانم خدمت مسئول

آقاي ثقفي عرض کنم که خانم عليمحمدي در 
طول بيش از ده سال زندان در دو رژيم شاه و 
جمهوري اسالمي، همواره در صف زندانيان 

با اين همه، از نظر . مقاوم و مبارز بوده است
من حتي اگر توان مقاومت هم نمي داشتند، 
   .مستحق چنين بي مهري نبودند

  
  ١٣٨٤ارديبهشت 
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  از اوكراين تا عراق
 هاي خارجي انتخابات آزاد و دخالت

  بخش سوم و پاياني
  

  انتخابات در عراق اشغال شده
اشغال نظامي يك كشور، شديدترين و 

اي  ترين شكل دخالت خارجي در امور جامعه عريان
ديگر است كه، طبعاً، تأثيرات بسيار متفاوتي نيز از 

. گذارد ي ميساير اشكال مداخالت بيگانگان، بر جا
برگزاري انتخابات در شرايط اشغال، در تاريخ 

انتخابات دولت . سابقه، نبوده است معاصر، بي
 و در ژانويه 1996خودگردان فلسطين در سال 

گذشته، در وضعيت تداوم اشغال رژيم اسرائيل انجام 
گرفته و مسلماً از تبعات منفي چنين وضعيتي هم 

هاي پنجاه و  ، دههاما پيش از آن. مصون نبوده است
شصت قرن گذشته ميالدي، شاهد برگزاري انتخابات 

هاي زيادي در مستعمرات سابق بوده، ولي  و رفراندوم
هدف اصلي و يا نتيجه مستقيم غالب اين 

ها، پايان دادن به خود اشغال و استعمار  گيري رأي
در . ها و كسب استقالل آن جوامع بوده است خارجي

نتخابات در افغانستان و عراق تحت هاي اخير، دو ا ماه
ها و  اشغال برگزار گرديده كه، از جانب اكثر رسانه

شيوه ديگري » موفقيت«هاي  هاي غربي، نمونه دولت
به وسيلة آمريكا و متحدانش، » دمكراسي«از صدور 

اما جدا از برخي خصوصيات . قلمداد شده است
مشترك بين اين دو رويداد، پيداست كه مسئلة 

بات در عراق و نتايج و پيامدهاي آن فرق انتخا
  .بسياري با انتخابات افغانستان دارد

نهم انتخابات رياست جمهوري افغانستان در 
در آن، » حامد كرزاي«اكتبر گذشته و پيروزي 

محصول يك دوره تدارك سه ساله از سوي نيروهاي 
مختلف داخلي و خارجي بوده، و نتيجة آن هم 

ن قواي موجود در اين كشور، تغييري اساسي در تواز
با لشكركشي آمريكا و متحدان آن، دار . پديد نياورد

و دسته طالبان از صحنة سياسي حذف و يك قانون 
اساسي تدوين و تصويب شده بود، اگر چه ترور و 

هاي نظامي باز هم ادامه دارد و امنيت موعود  درگيري
» حامد كرزاي«در اين دوره، . هنوز تأمين نشده است

كه فاقد پايگاه اجتماعي و نيروي سياسي قابل توجهي 
رياست دولت را » سيا«بوده، به عنوان عامل برگزيده 

در اختيار گرفته و تحت نظارت سفير آمريكا در 
، و فرماندهي نيروهاي »زالماي خليل زاد«كابل، 

نظامي آن كشور، عهده دار ادارة برخي امور جاري و 
ايفاي بعدي و رسمي تشريفاتي شد تا ضمناً براي 

 7 اكتبر و 19 و 12لوموند (نقش خود هم مهيا گردد 
طي اين دوره، همچنين، تقسيم قدرت ). 2004دسامبر 

ساالران و سران اقوام و ملل و  و مناطق بين جنگ
مذاهب مختلف عمالً صورت پذيرفت و اينان نيز 

را كه حيطه اختيارات و نفوذ » كرزاي«رياست دولت 
چندان از محدوده خود كابل فراتر آن، در عمل، 

نتايج رسمي انتخابات اكتبر نيز . رود، پذيرفتند نمي
اي و قومي و  بندي منطقه تقريباً بازتاب همين تقسيم

مذهبي افغانستان بود به جز آن كه، به واسطه تقلباتي 
انجام گرفته بود نسبت آراي وي » كرزاي«كه به نفع 

 نوامبر 15شن، ني(بيش از ميزان واقعي شده بود 
2004.(  

در عراق، اما، تحوالت، همان طور كه 
دانيم، مسير ديگري را پيمود و ائتالف نيروهاي  مي

اشغالگر، به رهبري آمريكا نتوانست شبيه آن 
سناريويي را كه در افغانستان پياده كرده بود، در اينجا 

  .به اجرا درآورد
دولت جرج بوش اساساً موافق برگزاري  

يعني نزديك به (ها  در عراق، به اين زوديانتخابات 
اي  نقشه. نبود) دو سال بعد از آغاز اشغال نظامي آن

، حكمران آمريكايي عراق، براي اينجا »پل برمر«كه 
گرفت كه  تهيه كرده بود هفت مرحله را در بر مي
اين نقشه، از . انجام انتخابات مستقيم، آخرين آنها بود

براي تدوين » س مليمجل«جمله، شامل طرح تشكيل 
قانون اساسي از طريق تعيين هجده مجلس محلي در 
هجده استان و انتخاب نمايندگان توسط اين مجالس 

 فوريه 28نيشن، (محلي، طي روندي بسيار پيچيده بود 
آمريكا براي » منطق«). 2005 فوريه 14و نيوزويك، 

تعويق هرچه بيشتر انتخابات و يا مخالفت با برگزاري 
دولت : نتخابات مستقيم، كامالً آشكار بود سريع ا

آمريكا خواهان اعمال و ادامة حاكميت مستقيم خود 
بر اين سرزمين به مدتي طوالني، به منظور پايدار 

و يا » قوانين«كردن زمينه سلطة خود بوده، چنان كه 
» حاكميت موقت ائتالف«احكام صادره از سوي 

ه ادارة امور نيز صرفاً مربوط ب) آمريكا و متحدانش(
جاري و نظامي عراق نبوده بلكه آينده سياسي و 

در همين حال، . شود اقتصادي آن را هم شامل مي
قصد آمريكا آن بوده كه ضمن فراهم كردن زمينه 

خود، دولت جايگزين » مطلوب«تدوين قانون اساسي 
به . اي را هم، طي اين مدت، مهيا سازد دست نشانده

ضايتي وسيع عراقيان از اشغال عالوه، و با توجه به نار
شان، آمريكا همواره بيمناك از آن بوده است  سرزمين

كه در پي برگزاري انتخابات مستقيم و روي كار 
، خواست خروج اشغالگران »نامطلوب«آمدن دولتي 

بر پايه يك نظر . (از عراق نيز رسماً و علناً مطرح شود
 ،»حاكميت موقت ائتالف«سنجي كه به وسيلة خود 

ها،   درصد عراقي92در ماه مه گذشته، انجام گرفته 
 درصد 2و فقط » اشغالگر«نيروهاي آمريكايي را 

  ).اند به حساب آورده» آزاديبخش«ها آنها را  عراقي
، »انتخابات«و » اشغال«در واقع، رابطة ميان 

، نويسنده و پژوهشگر »ژيلبر اشكار«همان طور كه 
» معماها«ازد، س سياسي، به درستي خاطر نشان مي

دمكراسي در مورد اين كشور را ) هاي پارادوكس(
ها مخالف  از آنجا كه اكثريت عراقي: كند آشكار مي

ها هستند،  اشغال و كنترل كشورشان به وسيلة خارجي
هر دولت محصول انتخابات واقعاً دمكراتيك و 
برگزيدة مردم نيز طبعاً خواستار پايان دادن به اشغال 

ديگر موقعيت عراق »  معماي«اما . ودخارجي خواهد ب
 كه در ضمن موجب ديگري براي –در اين مقطع 

  آن بود كه -رسوايي دار و دسته جرج بوش شده بود 
نيروي خارجي كه مدعي پرچمداري صدور و 

در جهان بوده و تهاجم نظامي » دمكراسي«استقرار 
كرد،  خود به عراق را هم با همين عنوان توجيه مي

گزاري انتخابات مستقيم بود در حالي كه مخالف بر
) رهبري شيعيان عراق(ترين جريانات مذهبي  سنتي

خواهان انجام هرچه زودتر انتخابات مستقيم بود 
غالب جريانات سني مذهب ). 2005اينپركور، ژانويه (

عراق هم، گرچه بعداً خواستار تعويق انتخابات شدند، 
يوند داده، برگزاري آن را به مسئله اشغال عراق پ

گيري، و نيز در روند تدوين  مشاركت خود را در رأي
اي زمانبندي  قانون اساسي، مشروط به اعالم برنامه

  .شده جهت خروج نيروهاي خارجي كردند
مخالفت آمريكا و متحدانش با انجام 
انتخابات، ظاهراً به بهانه نبود فهرست و آمار دقيق 

ي تدارك رأي دهندگان، و همچنين زمان كافي برا
همچنان در پي » پل برمر«با همين عنوان نيز، . آن بود

اجراي نقشه مورد نظر خود و نهايتاً پياده كردن طرح 
 نيمه انتخابي يك مجلس -تشكيل نيمه انتصابي

ولي، در واقع، فهرست تقريباً كامل رأي . مؤسسان بود
دهندگان، بر مبناي برنامة توزيع ارزاق جيره بندي 

نظر سازمان ملل متحد تدارك و اجرا كه زير (شده 
موجود بود و، در نهايت نيز، انتخابات مستقيم ) شد مي

عراق بر پايه همين ) مجلس مؤسسان(» مجمع ملي«
فهرست و در چارچوب يك حوزه واحد سراسري، 

در طرف مقابل، طرفداري رهبري . انجام پذيرفت
اهللا سيد علي حسيني  آيت«شيعيان و، به ويژه، 
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، از انجام انتخابات مستقيم »مقتدا صدر«و » يسيستان
نيز لزوماً ناشي از تعلق خاطر خاص آنان به دمكراسي 
نبود، بلكه براي آنان نيز كامالً عيان بود كه، با در نظر 

ترين   درصدي جمعيت آنها، مناسب60گرفتن نسبت 
ترين راه كسب اكثريت و قدرت شيعيان،  و مستقيم

رويارويي بر سر . مستقيم استهمانا انتخابات آزاد و 
اين مسئله، به يك زورآزمايي آشكار بين دو طرف 

نشيني  انجاميده و دولت آمريكا نهايتاً ناگزير به عقب
  .در اين باره شد

اهللا سيستاني، با صدور  ، آيت2004در ژانويه 
هاي حكمران  فتوايي، ضمن محكوم كردن طرح

تخابات آمريكايي عراق، خواستار برگزاري فوري ان
ها،  در همان ماه، صدها هزار نفر از عراقي. مستقيم شد

در بغداد، بصره، كربال و ديگر شهرهاي بزرگ 
ها آمده و با شعارهايي چون  نشين، به خيابان شيعه

نه آمريكا، نه صدام، «و » انتخابات آري، انتصابات نه«
، به حمايت از خواست برگزاري انتخابات »نه استعمار
ولت جرج بوش دست به دامان سازمان د. برخاستند

اخصر «ملل شد و نمايندة ويژة دبير كل اين سازمان، 
كه قبالً هم مأموريت مشابهي در افغانستان  (» ابراهيمي

سرانجام، با . روانة عراق گرديد) به انجام رسانده بود
ميانجيگري سازمان ملل، اصل انتخابات مستقيم و 

كه از (» موقتقانون اساسي «همچنين رئوس كلي 
مورد پذيرش طرفين ) جانب آمريكا تهيه شده بود

قرار گرفت و موعد انجام انتخابات هم يك سال بعد 
لوموند، (تعيين گرديد ) 2005پيش از پايان ژانويه (

لكن ). 2005 فوريه 28 و نيشن، 2004 ژانويه 25 و 20
همان طور كه رويدادهاي بعدي هم نشان دادند، 

شد، به  ات يك سال زودتر عملي ميهرگاه اين انتخاب
احتمال زياد، با ترور و خشونت كمتر و با مشاركت 

  .گرديد افزونتري همراه مي
در هر حال، در نتيجه اين سازش، دولت 
آمريكا مجبور به تجديد نظر در برخي ديگر از 

عالوه بر تسريع در انتقال نمايشي . هاي خود شد برنامه
» اياد عالوي «قدرت به دولت موقت به رياست

، در »اينتليجنت سرويس«و » سيا«محصول مشترك 
تر دسته شبه  پايان ژوئن گذشته، قلع و قمع سريع

فلوجه هم » پاكسازي«و تهاجم و » مقتدا صدر«نظامي 
جدا از هرگونه تأثيرات . در دستور روز قرار گرفت

احتمالي عمليات نظامي آمريكا در فلوجه در تضعيف 
مقاومت، اين تهاجم و تخريب يا تشديد ترور و 

گسترده مسلماً تبعات منفي روي انتخابات بعدي و 
هاي عراق در آن،  خصوصاٌ ميزان مشاركت سني

هاي مورد نظر  در اين ميان، پيشبرد طرح. برجاي نهاد
آمريكا براي آينده اقتصاد عراق هم شتاب بيشتري 

عراق تهيه شد و چند » قانون جديد نفت«طرح . يافت
، »شورون تكزاكو«هاي نفتي  اد بزرگ با كمپانيقرارد

اي با  ، و همچنين توافقنامه»شل«و » بريتيش پتروليوم«

راجع به اجراي سياست » المللي پول صندوق بين«
در ارتباط با لغو بخشي از (» رياضت اقتصادي«

هاي  ها و زمانبندي دوباره بخشي ديگر از بدهي بدهي
چند هفته پيش از ، »عالوي«به وسيله دولت ) عراق

). 2005 فوريه 28نيشن، (انتخابات، به امضا رسيد 
ها و اقدامات آمريكا طي اين دوره، عمالً نه  برنامه

ها به ارمغان آورد و نه حتي  امنيت بيشتري براي عراقي
  .مشروعيت و اعتبار بيشتري براي دولت برگماردة آن

اما قبول برگزاري انتخابات در عراق، آن را 
هاي  ر اصلي جديد تبليغات مسئوالن و رسانهبه محو

در حقيقت، هنگامي كه . آمريكايي نيز تبديل كرد
پايه بودن دو توجيه رسمي قبل لشكركشي به  بي

هاي كشتار جمعي و ارتباط  عراق، يعني وجود سالح
مستقيم رژيم صدام با سازمان تروريستي اسالمي 

ه باقي ، بر همگان آشكار گرديد، تنها توجي»القاعده«
مانده براي اين تهاجم نظامي، كه از سوي سازمان ملل 
هم غيرقانوني اعالم شده بود، ادعاي صدور دمكراسي 

ورد . هايي از اين قبيل بود و انتخابات آزاد و حرف
برقراري «زبان مقامات دولت آمريكا، در اين دوره، 

بود، گويي كه تصرف اين كشور » دمكراسي در عراق
در حالي ! ي همين منظور بوده استهم از آغاز برا

كه، در عمل، عدم قبول انتخابات به معني روبرو شدن 
بالواسطه با جبهه وسيع ديگري از مقاومت در اين 

آبروي بيشتر در افكار عمومي جهانيان،  كشور، و بي
ها به انتخابات گردن  در هر صورت، آمريكايي. بود

 حزب و» عالوي«نهادند و اميدهاي خود را هم به 
حزبي كه از قضا، (، بستند »وفاق ملي عراق«دولتي او، 

هاي قبل از انتخابات، براي تعويق  تا آخرين هفته
  !)كرد انتخابات تبليغ و تالش مي

مجلس (» مجمع ملي«سرانجام انتخابات 
عراق، به همراه انتخابات مجالس استاني و ) مؤسسان

ويه  ژان30عراق، در » مجلس ملي كردستان«انتخابات 
ميزان مشاركت، بر اساس . گذشته، برگزار گرديد

 درصد بوده 59نتايج رسمي، در كل كشور حدود 
است كه با توجه به معيارهاي متداول و با در نظر 
گرفتن ناامني شديد حاكم بر عراق، رقمي چشمگير 

، يكصد »مجمع ملي« كرسي 275براي تصاحب . است
دند كه از كر و يازده حزب و ليست مختلف رقابت مي

 حزب توانستند نمايندگاني به مجلس 12اين ميان 
الزم به يادآوريست كه براي ثبت نام به (بفرستند 

عنوان يك حزب يا ارائة يك ليست، در اين 
 امضا كفايت 500آوري فقط  انتخابات، جمع

اين نخستين تجربة انتخابات رقابتي و ).  كرد مي
ته بوده و به قرن گذش پلوراليستي مردم عراق طي نيم

واقع، رويدادي تاريخي براي اين جامعه محسوب 
اي كه ذيالً  همه، به جهات عمده با اين. شود مي

توان آن را انتخاباتي  شود، به سختي مي برشمرده مي
  :آزاد و سالم ناميد

 پيش از هر چيز، واضح است كه نبود -1
امنيت، و ترور و خشونت و درگيري مسلحانه، و 

هاي  ج نظامي و امنيتي و تشديد كنترلمتقابالً بسي
پليسي براي مقابله با آنها، تأثيرات معيني در ميزان 
مشاركت آزاد مردم و نيز نتيجه انتخابات برجاي نهاده 

 مورد انفجار و حمله مسلحانه، 260وقوع حدود . است
در روز رأي گيري، و بسته ماندن تعدادي از 

ي اين وضعيت ها هاي اخذ رأي، از جمله نشانه حوزه
غيرعادي است كه، طبعاً، به شرايط اشغال اين كشور 

  ).2005 فوريه 11گاردين هفتگي، (شود  مربوط مي
 به واسطة اين فقدان امنيت و ديگر -2

مشكالت روزمره، روند تدارك انتخابات در  اكثر 
عراق با ) به جز كردستان و چند شهر جنوب(مناطق 

ري از كانديداها، بسيا. اختالالت شديدي روبرو شد
اساساً، امكان معرفي و شناساندن خود، و يا احياناً 

هاي زيادي وارد  ليست. هايشان، را نيافتند طرح برنامه
رقابت انتخاباتي شده بودند كه تنها با عنوان خود 
ليست و يا نفرات اول آن معرفي گرديده و باقي مانده 

نوعي اعضاي آنها كامالً ناشناخته بود و، در واقع، 
برگزاري . جريان داشت» اشباح«مبارزه انتخاباتي بين 

ها و، به طور كلي، تبليغات انتخاباتي، به غير از  ميتينگ
مساجد و يا برخي شهرها، در اغلب جاها عمالً 

دولتي و (هاي تلويزيوني  غيرممكن بود و تنها شبكه
در اين زمينه فعال بودند كه دسترسي ) خصوصي

ختيار معدودي از احزاب و نامزدها بدانها هم فقط در ا
 فوريه 7 فوريه و نيشن، 4گاردين هفتگي، (بود 

2005.(  
 دخالت مستقيم روحانيون و اعتقادات -3

مذهبي در روند انتخابات، هرچند كه در شرايط 
نمود، ولي در هر حال اثرات و  حاكم گريز ناپذير مي

 فتواهاي رهبران. نتايج مشخصي را نيز به همراه داشت
شركت در » وجوب شرعي«مذهبي شيعي در مورد 

ائتالف عراق «ليست (انتخابات، تأييد يك فهرست 
اهللا سيستاني و تبليغات ماليان  از طرف آيت) »متحده

مؤاخذه از مؤمنان در روز قيامت دربارة رأي «دربارة 
شباهت به كارهاي ماليان  كه بي(» آنها در انتخابات

مشاركت در » تحريم«ابالً، و، متق) حاكم بر ايران نبود
، مسلماً در »شواري علماي سني«انتخابات از سوي 

  .اند روند و در نتايج اين انتخابات تأثيرگذار بوده
با وجود اينها، اشتباه است اگر تصور شود 
كه مشاركت گستردة شيعيان در اين انتخابات و، 

برعكس، تحريم آن به وسيلة اكثر اعراب سني عراق،  
خاسته از تحريك احساسات و اعتقادات صرفاً بر

هاي عراقي  حتي در ميان شيعه. مذهبي آنها بوده است
سوادي  كه، به طور نسبي، فقر و محروميت و بي

گريبانگير آنها شديدتر و عالئق و تعصبات ديني هم 
هاي مذهبي، اميد به تأمين  قويتر است، جدا از انگيزه

امي و انتظار امنيت و آرامش، آرزوي پايان اشغال نظ
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آب، برق، دارو، اشتغال و (رفع كمبودهاي اساسي 
هاي اصلي آنها براي  نيز از انگيزه. . . و ) معيشت

هاي رأي بوده به طوري كه  حضور در پاي صندوق
هم غالب اين موارد و از » ائتالف عراق متحد«خود 
را نيز در » تعيين مهلت خروج نيروهاي خارجي«جمله 

در مورد . اش جاي داده بود اتيانتخاب» پالتفرم«
هاي عراقي نيز، صرفنظر از مالحظات مذهبي،  سني

اين » علما«يكي از داليل تحريم انتخابات توسط 
بيني بود كه بسياري از آنها، به واسطة جو و  پيش

هاي اخذ رأي نخواهند  شرايط حاكم، اصالً به حوزه
اينان نيز، چنان كه قبالً اشاره كرديم، شرط . رفت

هاي مشاركت  شرط خروج اشغالگران را يكي از پيش
اينپركور، ژانويه (در انتخابات اعالم كرده بودند 

  ). 2005 فوريه 28، و نيشن، 2005
 تخلفات و تقلبات صورت گرفته هم -4

حذف . يكي ديگر از اشكاالت مهم اين انتخابات بود
برخي از نامزدها، بدون داشتن سابقة محكوميت، به 

، عدم تدارك كافي براي »يسيون انتخاباتيكم«وسيلة 
اخذ رأي در بعضي جاها كه موجب محروميت افراد 

گيري بوده و عدم رسيدگي به  از شركت در رأي
برخي از شكايات، از جمله موارد گزارش شده اين 

بخشي ديگر از آنها، مربوط به . تخلفات بودند
، كانديداي مطلوب »اياد عالوي«سوءاستفاده 

، از امكانات »وفاق ملي عراق«ها، و حزبش  آمريكايي
. و تلويزيون دولتي براي مقاصد انتخاباتي بوده است

ليست «عالوه بر اينها، اين حزب كه فهرست خود را 
رهبري «ناميده و شعار اصلي خود را هم » عراقي

قرار داده بود، تبليغات » قدرتمند براي كشور امن
اي را هم  ههاي ماهوار وسيع پولي از طريق شبكه

هاي مالي از منابع  كمك«سازماندهي كرده بود و از 
مند شده بود  هم بهره» رسمي و غيررسمي آمريكايي

، »عالوي«دولت ). 2005 فوريه 4گاردين هفتگي، (
طبق يك شگرد مرسوم انتخاباتي، حقوق و مستمري 
برخي از بازنشستگان و كارمندان دولتي را هم، در 

توزيع «. بات، افزايش داده بودآستانه برگزاري انتخا
هاي صد دالري بين رأي  سخاوتمندانه اسكناس

وفاق «يكي ديگر از تخلفات آشكار حزب » دهندگان
، از »حسن شهرستاني«به گفتة . بود» ملي عراق

كه بعداً هم به نيابت (» ليست سيستاني«هاي  سردسته
حازم «و » عالوي«، )رياست مجمع ملي انتخاب شد

، تحت عنوان خريد )ير دفاع دولت ويوز(» شعالن
اند   ميليون دالر اختالس كرده300اسلحه از لبنان 

  ).2005 فوريه 15لوموند، (
هاي  در خصوص دخالت مستقيم قدرت

اي در جريان انتخابات عراق، اطالعات زيادي  منطقه
فهرست انتخاباتي مورد تأييد . منتشر نشده است

، از »عراق متحدائتالف «اهللا سيستاني، ليست  آيت
، يعني مورد »ليست ايراني«سوي رقيبان انتخاباتي، 

همين . شد حمايت رژيم جمهوري اسالمي خوانده مي
، وابسته »بدر«اندازه معلوم است كه گروه شبه نظامي 

كه از (» راقمجلس اعالي انقالب اسالمي ع«به 
در ) هاي جمهوري اسالمي برخوردار بوده كمك

جريان تبليغات انتخاباتي اين ليست بسيار فعال بوده و 
نيز از طرف حكومت » مجمع جهاني اهل بيت«شعبات

ماليان اخيراً در برخي از شهرهاي عراق داير شده 
). 2005 فوريه 14 فوريه و نيوزويك، 7نيشن، (است 

ترين روزنامه عراق،  رخوانندهاز سوي ديگر نيز، پ
، و همچنين اولين شبكة تلويزيوني خصوصي »الزمان«

اي آن تحت كنترل بازرگاني به نام  ماهواره
است كه به صورتي مخفيانه از طرف » سعدالبزاز«

 4گاردين هفتگي، (شود  رژيم عربستان حمايت مي
  ).2005فوريه 

بندي اجمالي از نتايج انتخابات   در يك جمع
ترديد، ابراز  توان گفت كه، بي  ژانويه عراق، مي30

وجود سياسي و اجتماعي شيعيان و كردها، يعني دو 
ها و  بخش بزرگ مردمان  اين سرزمين كه طي دهه

اند، يكي از  قرنها مورد تبعيض و ستم آشكار بوده
كسب اكثريت . دستاوردهاي مهم اين رويداد است

اي غالب آنها به تواند بر به وسيلة شيعيان عراقي، مي
كشي و سركوب، اميد براي روزگاري  معني پايان حق

ترين آنها اين پيروزي  ولي براي متعصب. بهتر باشد
پس ( تاريخي -گيري مذهبي تواند به عنوان انتقام مي
. شود تلقي مي)  سال1400 سال و يا حتي پس از 80از 

در هر حال، روشن است كه دمكراسي در حاكميت 
شود و چه بسا اين حاكميت، به  ه نمياكثريت خالص

ويژه اگر با مذهب نيز درآميزد، به استبدادي عليه 
اقليت و حتي، در نهايت، به استبداد مطلق تبديل 

  .گردد
خلق كرد عراق كه طي تاريخ معاصر اين 

ها و  سرزمين غالباً در معرض شديدترين سركوبگري
اند تا  نستههاي اخير توا ها قرار داشته و تنها در سال ستم

حدي از آرامش و امنيت، توسعه اجتماعي و فرهنگي 
و رونق اقتصادي برخوردار شوند، نيز  از برندگان 

 تحوالت  .شوند اصلي انتخابات عراق محسوب مي
اخير و خصوصاً نتايج انتخابات در سطح ملي و 

اي براي تأمين حقوق عادالنه  انداز تازه اي، چشم منطقه
 نيز ديگر كشورها گشوده است كردهاي اين كشور و

كه تحقق آن البته به مسائل و مشكالت ديگري در 
در همين . المللي گره خورده است عرصة ملي و بين

ارتباط، ورود دو جريان سياسي عمده كردهاي عراق 
اتحادية «و » حزب دمكرات كردستان عراق«يعني 

، به يك ائتالف عملي با نيروهاي »ميهني كردستان
آمريكايي، نيز مسئله بسيار مهمي است كه اشغالگر 

  . طلبد بررسي آن فرصت ديگري مي
هاي موجود در صحنة  بندي با توجه به صف

توانند خود  هاي سني مذهب عراق مي انتخابات، عرب

بنا به . را بازندة بزرگ اين رويداد به حساب آورند
داليلي كه فوقاً اشاره شد، اين بخش از جامعه 

تناسب با جمعيت خود از نتوانست سهمي م
در . را نيز كسب نمايد» مجمع ملي«هاي  كرسي

ها در تصميمات عمدة  صورت عدم حضور مؤثر سني
سياسي و تدوين قانون اساسي آينده اين كشور، 
تصويب نهايي اين قانون و برقراري ثبات سياسي 

نسبي در اين كشور نيز، همچنان، زير عالمت سؤال  
ررات موجود، رأي منفي بيش از برپاية مق(خواهد بود 

 استان 18دو سوم رأي دهندگان در سه استان، از 
عراق، در رفراندوم آتي قانون اساسي، مانع از 

  ).تصويب اين قانون خواهد شد
در همين حال نبايد از نظر دور داشت كه 

هاي  ها و تفاوت انتخابات عراق، به نوبة خود، رقابت
هاي  بندي تر و قطب مذهبي، ملي و قومي را نمايان

از اين رو . موجود اين جامعه را شديدتر ساخته است
هاي دمكراتيك و الئيك عراقي كه  نيز، كار همه نيرو

براي تأمين وحدت و همبستگي ملل و مذاهب 
گوناگون و برقراري دمكراسي واقعي در اين كشور 

شدن افزونتر  قطبي. كنند، دشوارتر شده است تالش مي
اي و   محور اختالفات مذهبي و منطقهجامعه عراق بر

هاي خارجي،  اي، همراه با دخالت بيشتر قدرت قبيله
خطر وقوع جنگ داخلي و تفرقه و تجزيه در آن را 

اين كه مسير تحوالت بعدي . هم شدت خواهد بخشيد
عراق در جهت تخفيف و يا، برعكس، تشديد اين 

ها خواهد بود، درحال حاضر  بندي قبيل قطب
و مبهم است، زيرا كه هنوز مسائل بسيار نامشخص 

  .اي ناروشن مانده است عمده
انتخابات عراق، به مثابه گام نخست، راه را 
براي ايجاد برخي از نهادهاي حكومتي و ثبات سياسي 
احتمالي باز كرد ولي هنوز چيزهاي زيادي بر جاي 

اولين، و مهمترين : مانده است كه بايد روشن شود
ت وسيع مردم عراق، مسئلة تأمين آنها براي اكثري

امنيت است و اين سؤال اساسي كه اين خشونت و 
. جنگ و خونريزي كي و چگونه پايان خواهد يافت

دومين مسئله، مضمون قانون اساسي است كه بايستي 
مسئلة . ساختار سياسي آتي اين كشور را مشخص كند

بعدي،  موعد خروج نيروهاي خارجي و پايان دادن 
  . . .ل نظامي اين سرزمين است به اشغا

اگر اشغال عراق، چنان كه ديديم، يكي از 
دمكراسي در عراق، در پيش از » معماي «موجبات 

انتخابات بود، پس از برگزاري انتخابات هم اين 
دولت جديد : عامل، به طريق اولي، مطرح است 

عراق، كه محصول اين انتخابات است، هر چقدر 
ت آورد به همان اندازه از مشروعيت بيشتري به دس

يا در واقع توجيه نيروهاي نظامي خارجي براي » حق«
و . شود باقي ماندن در خاك اين كشور كاسته مي

برعكس، اشغال عراق هرچه بيشتر استمرار يابد به 
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همان ميزان اقتدار و مشروعيت دولت جديد در پيش 
) ها بلكه در ميان شيعيان نيز و نه فقط سني(ها  عراقي

ادامة اشغال نظامي عراق، دولت . كاهش مي يابد
برخاسته از انتخابات را هم در عمل به ائتالف و 
همدستي بيشتر با اشغالگران كشانده و آن در تعارض 

هرچند كه . با خواست اكثريت مردم قرار خواهد داد
مسئوالن دولت آمريكا و ايادي آن در عراق، تحت 

نيروهاي نظامي عراقي، و يا تعليم » تأمين امنيت«عنوان 
كنند و عمالً  ادامة حضور لشكريان خود را توجيه مي

هاي نظامي دائمي در  هم در تدارك ايجاد پايگاه
 فوريه 4گاردين هفتگي، (خاك اين كشور هستند 

ولي در واقع هيچ دليلي براي استمرار اشغال ) 2005
تداوم اشغال عراق، خود مانع بزرگي . وجود ندارد
  .اسي و امنيت و آيندة عراق استبراي دمكر

پيش از پايان اين قسمت، الزمست به نكتة 
برداري تبليغاتي فريبكارانه از  ديگري هم دربارة بهره

بعد از برگزاري انتخابات . انتخابات عراق اشاره كنيم
هاي آمريكا و  دانيم، دولت  ژانويه، چنان كه مي30

ار تبليغاتي هاي غربي كارز بريتانيا و بسياري از رسانه
اي را براي توجيه جنگ عراق به راه  گسترده
يكي از موضوعات اين تبليغات، بيشتر به . اند انداخته

قصد متقاعد ساختن مخالفان جنگ و خاموش كردن 
صداي اعتراضات، نيز اينست كه انجام انتخابات 
درعراق نتيجه و محصول تهاجم نظامي به عراق و 

، به عبارت ديگري، سرنگوني رژيم صدام است و يا
. گرفت اگر جنگي نبود انتخاباتي هم صورت نمي

: پايه است  لكن اين توجيه نيز كامالً خودغرضانه و بي
قبل از هرچيز، اكنون بيش از هر زمان ديگري آشكار 
است كه هدف اصلي اين لشكر كشي نه انتخابات 

اين جنگ نيز . عراق بلكه چيز ديگري بوده و هست
ة هيأت حاكمة فعلي آمريكا مبني بر جزئي از برنام

يك جانبه گرايي، تغيير جغرافياي سياسي منطقه و 
وانگهي، همان طور . تعقيب مقاصد امپرياليستي است

نويس و مفسر  ، رونامه»اوجينو اسكالفاري«كه بررسي 
 17مندرج در نوول ابسرواتور، (معروف ايتاليايي، 

ي هم، به هاي ديگر دارد، راه معلوم مي) 2005مارس 
غير از جنگ، براي كنار زدن رژيم صدام و برگزاري 

از جمله اعمال فشارهاي (انتخابات آزاد در عراق 
سياسي بيشتر و قراردادن اين كشور تحت نظارت و 

موجود بوده است ولي دولت ) كنترل سازمان ملل
 11آمريكا، از قبل، و حتي قبل از واقعه تروريستي 

بني بر تهاجم نظامي به عراق سپتامبر، تصميم خود را م
  .اتخاذ كرده بود

، »راه حل«عالوه بر اينها، بايد ديد كه اين 
هاي گزافي را تا به حال در بر  يعني جنگ، چه هزينه

جدا از تعداد نيروهاي مهاجم كه در . داشته است
اند و صرفنظر از  جريان اين جنگ كشته شده

 فعالً به كه در مورد خود آمريكا(هاي مالي آن  هزينه

، مردم ستمديده و ) ميليارد دالر بالغ گشته است250
پناه عراق با حدود يكصد هزار كشته و تعداد  بي

بيشتري مجروح و معلول، و ويراني بخش بزرگي از 
شان،  تأسيسات زيربنايي و شالودة توليدي جامع

شكي نيست كه . اند صدمات سنگيني را متحمل شده
سرنگوني رژيم صدام ها از  اكثريت وسيع عراقي

خرسندند اما غالب آنها كه مخالف صدام بودند با 
شان به وسيلة بيگانگان نيز كامالً  اشغال سرزمين

در اثر اين جنگ و هرج و مرج متعاقب آن، . مخالفند
اي براي  اين كشور به مأمن و مأواي تازه

هاي اسالمي و تبهكاران تبديل گرديده،  تروريست
ع جنگ داخلي در آن نيز ضمن اين كه خطر وقو

  .افزايش يافته است
  
  

مداخالت خارجي و حق انتخاب 
  آزاد مردم

بعد از برگزاري انتخابات در افغانستان و در 
عراقي » مدل«عراق، به ترتيبي كه در باال وصف شد، 

هاي  اوكرايني، به عنوان مدل» مدل«نيز در كنار 
از » انتخابات آزاد«و » دمكراسي« مختلف صدور 

هاي غربي به كشورهاي ديگر، مطرح  وي قدرتس
صادراتي غرب به » جنس«بدين ترتيب، . گرديد

مدلي براي : شد» جور«جوامع ديگر در اين مورد نيز 
همراه با جنگ و بمباران و كشتار، » دمكراسي«تأمين 

در اين ميان، ! آميز  و مسالمت» مخملي«مدلي ديگر 
ر بلكه با خود حق انتخاب هم نه با مردمان جوامع ديگ

صادركنندگان، و خاصه دولت آمريكاست كه 
اگر : مناسب حال آنهاست » مدلي«تشخيص دهند چه

عراقي براي كشوري برگزيده شد، حداقل » مدل«
اي گل به استقبال  انتظار از اهالي آن نيست كه با دسته

» مدل«هاي نيروهاي مهاجم بروند و هرگاه  تانك
شد مردم آنجا بايد به اوكرايني مناسب تشخيص داده 

نفع حزب يا كانديداي مورد نظر غرب تظاهرات 
اگر قرقيزستان، تاجيكستان يا ! كرده و رأي بدهند

لبنان مقصد بعدي صدور الگوي اوكرايني باشند، 
ايران و سوريه نيز، از ديدگاه سردمداران آمريكا، 

  .نامزد بعدي اجراي الگوي عراقي هستند
اين دو » يا و معايبمزا«بحث و جدل پيرامون 

مدل مختلف مداخله نيز، يكي از موضوعات 
ها و  هاي غربي در ماه هاي بسياري از رسانه تحليل
ژاك «به عنوان مثال، . هاي اخير بوده است هفته

، نويسنده و مفسر فرانسوي، ضمن اشاره به »ژوليار
در جهان، به مقايسه دو » توسعه و تسري دمكراسي«
زايمان «ايني پرداخته، اولي را به عراقي و اوكر» متد«

زايمان بدون «و دومي را به » توأم با عمل جراحي
كند كه، برخالف  تشبيه و اظهار نظر مي» درد

 مرج ها، با مشاهده هرج و ها، اكثر اروپايي آمريكايي

. دهند در عراق، متد گرجي و اوكرايني را ترجيح مي
جاها را در بعضي » متد«وي، در عين حال، اين دو 

يكديگر به حساب آورده و لبنان را مثال » مكمل«
ها و  آورد كه در آن، بدون فشار مشترك فرانسوي مي

نشيني سريع سوريه امكان پذير  ها، عقب آمريكايي
). 2005 مارس 3 و 24نوول ابسرواتور، (نبوده است 

نيز طي » اش تيموتي گارتون«نويس انگليسي،  روزنامه
) 2005 فوريه 4اردين هفتگي، گ(تحليلي در اين باره 

با » راه درست«بعد از مقايسه مورد اوكراين به عنوان 
كند  گيري مي ، نتيجه»راه غلط«مورد عراق به عنوان 

كه اين قياس صرفاً مربوط به گذشته نبوده بلكه به 
توانند در آينده مشتركاً به  آنچه اروپا و آمريكا مي

 مورد انجام رسانند و يا آنچه كه ممكن است
وي سپس به . يابد كشمكش بين آنها باشد، ارتباط مي

همكاري يا » ترين مورد آزمون بديهي«ايران، به عنوان 
كشمكش ميان دو قطب مذكور اشاره كرده، 

اگر ما در خالل پنج سال گذشته آنچه را «: نويسد مي
كه در مورد اوكراين كرديم در مورد ايران هم انجام 

يز حمله نكرده بوديم، اين داديم، و به عراق ن مي
امكان وجود داشت كه ايران بتواند اوكراين 

اما حاال، طبق نظر اين . »خاورميانه وسيع باشد
تحكيم بيشتر موقعيت رژيم «نويسنده، با توجه به 

تضعيف بيشتر «بعد از ماجراي عراق، و » اسالمي
پيشبرد برنامة انرژي اتمي «و » طلبان حكومتي اصالح

، »توسط ماليان) مراه با پتانسيل تسليحاتياحتماالً ه(
نه راه حل اوكرايني عملي است و نه راه حل «ديگر 
او، در پايان، و به منظور جلوگيري از بروز . »عراقي

ديگري درون غرب، به اروپا و آمريكا » بحران«
در مورد » رويكرد مشتركي«كند كه بر سر  توصيه مي

» شالق«ها  اروپاييايران به توافق برسند و، از جمله، 
بيشتري در اين رابطه » نان قندي«ها  بيشتر و آمريكايي

  .به كار گيرند
هاي مقامات  اما چنان كه از موضعگيري

واشينگتن و به ويژه سخنراني ساالنه رسمي جرج 
بوش در كنگره آمريكا، در دوم فوريه گذشته، بر 

عراقي » متد«آيد تهديدات اين دولت در توسل به  مي
ورد ايران جدي است، هرچند كه غالب در م
هاي اروپايي در اين باره با آن همداستان نيستند  دولت

و اگر چه تحوالت جاري خود عراق و ديگر مسائل 
هاي  اي و جهاني نيز موجب تعويق يا ترديد منطقه
تشبثات گوناگون ماليان حاكم بر . اي هستند تازه

ر را جدي دهد كه آنها هم اين ام ايران نيز نشان مي
اگرچه سخنگوي وزارت خارجه رژيم در . اند گرفته

 21در مصاحبه هفتگي، (برابر سؤال خبرنگاران 
راجع به احتمال اجراي الگوي اوكرايني يا ) فروردين

عراقي در ايران، به اين پاسخ سرباال بسنده كند كه 
جمهوري اسالمي ايران در موقعيتي نيست كه كسي «

  .»ته باشدجرأت چنين كاري را داش
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ولي تا جايي كه به صاحبان اصلي اين 
گردد، هرگونه مداخله  سرزمين، مردم ايران، برمي

هاي خارجي در امور داخلي، زير  مستقيم قدرت
و » انتخابات آزاد«، »دمكراسي«عنوان توسعه و صدور 

نظاير اينها ، نقض آشكار استقالل و حاكميت ملي و 
ها  دخالت دولت. حق تعيين سرنوشت آزاد آنان است

و نهادهاي خارجي در جريان انتخابات يك جامعه، 
اساساً، با حق انتخاب آزاد و مستقل مردم آن جامعه 

  .مغايرت دارد
دمكراسي، به اصطالح اقتصاددانان، از جمله 

هاي غيرقابل مبادله است كه صادرات آن به »كاال«
. جايي ديگر يا واردات آن از خارج عملي نيست

توان مفاهيم و مقوالت و مباحث دمكراسي  مسلماً مي
را اخذ كرد و يا تجارب ديگر جوامع را فراگرفت، 
اماپيدايش  و گسترش دمكراسي، در اساس، روندي 
دروني است كه با مداخله و مشاركت آزاد، آگاهانه 
و مستمر افراد جامعه در ادارة امور در جهت مقاصد 

. يابد شان تحقق مي مشترك و تعيين سرنوشت آينده
شود و با برگزاري  دمكراسي در انتخابات خالصه نمي

  .گردد يك انتخابات آزاد نيز دمكراسي  برقرار نمي
اما همان طور كه بررسي تحوالت سياسي 
اخير كشورهاي مختلف، در صفحات گذشته، به 

هاي غربي  هاي دولت سازد دخالت روشني آشكار مي
» مكراسيد« كه صدور –و بيش از همه دولت آمريكا 

اي براي سياست خارجي خود  را به عنوان حربه
را » مشيت الهي«درآورده و، به عالوه، همراهي آن با 

در اين زمينه، كامالً –! نيز به جهانيان اعالم كرده است
جايي  گزينشي و خودغرضانه بوده و در راستاي جابه

ها و تغيير جغرافياي سياسي در انطباق با مقاصد  دولت
و چه بسيار . پذيرد نه آنها صورت ميسلطه جويا

كشورهاي ديگري كه تالش و مبارزه مردمان آن 
براي برگزاري انتخابات آزاد و رسيدن به آزادي و 

هاي خودكامه و فاسدي  دمكراسي، دقيقاً عليه دولت
جريان دارد كه مورد حمايت غرب و يا كامالً وابسته 

خابات دولت آمريكا خواستار  انت. به آمريكا هستند
اعم از آزاد يا (» انتخاباتي«آزاد نيست بلكه در پي آن 

آن » برنده«است كه طرفداران و وابستگانش ) غيرآزاد
هاي  بايد افزود كه اين گونه دخالت. باشند

خودغرضانه در جوامع ديگر، خصوصاً  هنگامي كه با 
توپ و تانگ همراه است، يك رشته سؤاالت و 

ت فريبكارانه، توجيه مانند تبليغا(تناقضات جدي 
دفاع و يا شكنجه  سانسور، توجيه كشتار افراد بي

را در مورد ماهيت خود . . .) زندانيان، و 
سازد كه بررسي آن  هاي غربي مطرح مي دمكراسي

  .نيازمند مطلب ديگري است
هاي بيگانگان  پيداست كه مخالفت با دخالت

در تعيين تكليف و كنترل مسير تحوالت سياسي يك 
عملي و تن دادن به  معه، به هيچوجه، به معني بيجا

. هاي سركوبگر، مستبد و فاسد حاكم نيست دولت
هاي  هاي دولت گري صرفنظر از اين كه مداخله

اي را براي  هاي تازه خارجي، مستمسك
هاي استبدادي فراهم  هاي بيشتر رژيم سركوبگري

ها اساساً مغاير خواست و  سازد، اين قبيل دخالت مي
خواهند همراه و  دة اكثريت مردم است كه ميارا

همزمان با آزادي و دمكراسي، استقالل و حاكميت 
مردم ايران نيز مانند . ملي خود را نيز پاس بدارند

ها  مردمان بسياري از جوامع استبدادزدة ديگر،  از سال
هم » دمكراسي«پيش، بسيار پيشتر از آن كه صدور 
كا درآيد، براي جزو ابزارهاي سياست خارجي آمري

كسب آزادي و تحقق دمكراسي، به اشكال گوناگون 
اين مبارزه، همان طور كه . كنند تالش و مبارزه مي

كند، رو به  تحوالت دوره اخير نيز حكايت مي
گسترش بوده و در تداوم و توسعه آتي خود سرانجام 
كار رژيم استبدادي و ارتجاعي حاكم را يكسره 

  .خواهد كرد
هاي  هاي قدرت  با دخالت لفتهمچنين، مخا

خارجي، به هيچ وجه، به معني مخالفت با مراودات و 
مبادالت فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي يا سياسي با 
جهان خارج، و بستن درهاي يك جامعه به بيرون، 

هاي خودكامه غالباً در  اين چيزيست كه رژيم. نيست
برعكس، تغييرات و تحوالت شگرفي كه در . آنند پي 

المللي، در چند دهه  عرصة اطالعات و ارتباطات بين
است، جريان اطالعات و  اخير، به وقوع پيوسته 

ارتباطات در سطح جهان را بسيار بيشتر و سريعتر و، 
متقابالً، كشيدن حصارهاي سانسور و سركوب به دور 

در اثر اين . جوامع استبدادزده را دشوارتر كرده است
ها  ومي جهاني  و كانونتحوالت، حساسيت افكار عم

المللي نسبت به روزگار و  و مجامع مستقل بين
سرنوشت ديگر جوامع افزونتر شده و همدردي و 
. همبستگي در بين ملل مختلف نيز گسترش يافته است

توانند و بايد در ادامه و  بنابراين، مردم ايران نيز مي
گسترش مبارزات خود براي تعيين سرنوشت آزاد و 

 و تأمين دمكراسي و عدالت، از مستقل خود
هاي  هاي افكار عمومي جهانيان و همبستگي حمايت

  .مند شوند ساير ملل و جوامع كامالً بهره
هاي  ها و توهم پراكني خيالي برخالف خوش

بعضي عناصر و جريانات راجع به استمداد از 
در »  دمكراسي«هاي خارجي براي برقراري  قدرت

مردم جامعه ما، در برابر ايران، پاسخ اكثريت وسيع 
گويند  هاي غربي كه مي ها و رسانه طرح و تبليغ دولت

عراقي، كامالً روشن » مدل«اوكرايني يا » مدل«يا : 
  !مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان! هيچكدام : است 

  

  

خانه كارگر و شوراهاي 
  اسالمي كار

  نماينده كارگران ايران نيستند
 
 

كميسيون كارگري سازمان اتحاد فداييان خلق 
 ايران

 
 

 هاي خبري رژيم بنا به گزارش رسانه
جمهوري اسالمي ، گروهي از سركردگان خانه 
كارگر و شوراهاي اسالمي كار بهمراه گروهي از 
نمايندگان كارفرمايان و تشكل هاي آنان در نودو 

 ) ILO(  سومين اجالس ساالنه سازمان جهاني كار
 .  شركت كرده اند

 ماه مي در ژنو مقر 31اين اجالس از تاريخ 
از .  ژوئن ادامه خواهد يافت 16از و تا اين سازمان آغ

جمله موضوعات مورد بررسي در اين اجالس اليحه 
پشنهادي اصالح و بازنگري فصل ششم قانون كار در 
خصوص اصالح قانون آزادي تشكل هاي كارگري 

 .  در ايران است
كارگران ايران ، خانه كارگر و شوراهاي 
اسالمي كار و ديگر نهادهاي دولتي را نماينده خود 
نمي دانند و در اول ماه مه امسال نيز بر بي اعتباري اين 

 .  تشكل ها صريحا تاكيد داشته اند
حسن صادقي و پرويز احمدي پنجكي از 
سركردگان خانه كارگرو شوراهاي اسالمي كار به 

اي طرف ايراني شركت كننده در اين عنوان اعض
 در حمله به سنديكاي 19/02/1384اجالس در تاريخ 

كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران مستقيما 
همجنين . نقش داشته واين تعرض را هدايت كرده اند 

الن اين سنديكا را مورد ضرب و شتم شديد قرار فعا
 داده و اموال سنديكا را سرقت ، تخريب و غارت

 .  نموده اند
اينان متهمان رديف اول اين تهاجم مي باشند 
و پرونده قضائي مربوط به اين حادثه هم اكنون در 

بنابر .  تهران در حال بررسي است 11حوزه قضائي 
اين از آنجا كه اين افراد نماينده كارگران ايران 

مذاكرات آنان با سازمان جهاني كار فاقد . نيستند
 .  ارزش و اعتباراست

كارگران ايران ضمن اعتراض شديد نسبت 
به شركت اين افراد در اجالس سازمان جهاني كار 
خواهان اخراج آنان از اين سازمان ، و عالوه بر آن 
انحالل وبر چيده شدن بساط اين نهاد هاي دولتي و 

  . ضد كارگري اند
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 معرفی کتاب
 

جنگ بدون مرز، 
 استعمار جديد جهان

 
 

 Maria Mies :نويسنده 
 برگردان ناهيد جعفرپور

 ويراستار کوروش جعفرپور 
 

خانم ماريا ميز در كتاب حاضر رابطه ميان جهاني 
سازي و جنگ را نشان داده و استدالل مي نمايد كه 
چگونه بازار آزاد جهاني و مدل نوليبرالي، قدرت و 

ت ونظاميگري را در سرتاسر جهان گسترش خشون
وي در اين كتاب ثابت مي كند كه جنگ . مي دهند

در داخل و خارج از كشورها شكلي از انهدام 
دمكراسي و دولت اجتماعي است و باعث افزايش و 

                 .        گسترش فشارهاي اجتماعي و نابرابري خواهد شد

دليل اساسي كه باعث شد من اين كتاب را بنويسم 
رسيدن به اين حقيقت بود كه تا كنون به داليل 
واقعي بروز جنگ ها و پرسش هاي مطرح شده در 
باره رابطه ميان سياست هاي اقتصادي جهاني سازي 
نوليبرالي و سياست هاي نوين جنگ  اهميت بسيار 

 :  در باره خانم ماريا ميز                          .                كمي داده شده است
 پروفسور جامعه شناسي در 1931اريا ميز متولد م

دانشگاه كلن آلمان و از فعاالن جنبش زنان ، جنبش 
اقتصادي و هم چنين جنبش بر عليه جهاني سازي 

از خانم ماريا . مي باشد) كنسرن ساالر( نئوليبرالي 
ميز تا كنون كتوب و مقاالت بيشماري علني گشته 

 .است
 

 :سر فصل هاي كتاب
  نويسندهپيشگفتار
 مقدمه

 جهاني سازي نوليبرالي و جهاني سازي جنگ 
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در اين كتاب نقش ميان منطق اقتصاد و منطق 
ها مورد مطالعه و  نظاميگري در رابطه با جنگ

از اين رو به بسياري از بخش . گيرد ار ميبررسي قر
گيرند،  هائي كه مورد هدف اين جنگ ها قرار مي

با زباني ديگر من در اين كتاب به . اشاره نشده است
نتايج سياسي، اقتصادي، رواني و فرهنگي اين جنگ 
هاي نوين نمي پردازم و اگر در روند كتاب به واژه 

قع نشان  اشاره مي شود، در وا"نوين"جنگ هاي 
دادن تفاوت ميان اين جنگ ها با جنگ هاي 

 " مد نظر مي باشد كه غالبا تحت عنوان "قديمي"
افزون بر اين قصد . قانوني گشته اند"ضرورت دفاعي

من در اين كتاب جدا ساختن اين جنگ ها از آنچه 
 " در كتابش بنام 2002كه مانفرد مونكل در سال 

جنگ هائي . آورده است، مي باشد"جنگ هاي جديد
كه مشخصا در آفريقا و كشور هاي ديگر جهان سوم 

 .باعث فروپاشي دولت هاي اين كشور ها گرديد

 :پيشگفتار نويسنده
در باره جنگ كتاب هاي بسياري به رشته تحرير در 

آيا نيازي به نوشتن كتاب ديگري در باره . آمده است
جنگ هاي جديد است؟ چه سئواالتي تا كنون در 

اين باره بي پاسخ مانده اند؟                                   

موضوع اصلي كتاب حاضر اين است كه از يك سو 
جهاني سازي نوليبرالي به جنگ مي انجامد و از 
سوي ديگر همين جنگ ها به پيشرفت جهاني 

 جنگ هاي "به اين لحاظ من در كتاب حاضر                                .                           سازي نئوليبرالي كمك مي نمايند
در اينجا .  را با عالمت تاكيد ذكر مي نمايم"نوين

من قصد دارم از تمامي انسانهائي كه در شكل گيري 
 كمك نموده اند و تجزيه و تحليل اين كتاب به من

بخصوص كلوديا فون ورل هوف كه . تشكر كنم
سالهاي متمادي در بحث ها و جمع آوري مدارك به 

بحث هائي كه در رابطه با . من كمك كرده است
. اقتصاد پدر ساالري سرمايه داري و جنگ قرار دارند

من با كلوديا ميتوانستم به بسياري از سئواالتي كه 
همچنين وي . د پاسخ گويمذهنم را مشغول نموده بو

اولين جلد تمام شده كتاب را منتقدانه مطالعه نمود و 
 .در اين راستا با راهنمائي هايش به من كمك نمود

ت اين رابطه است تا بدينوسيله اين هدف شناخ
شناخت در تئوري و عمل جنبش اجتماعي نوين ضد 

 .جهاني سازي نئوليبرالي مورد استفاده قرار گيرد
تالش براي نوشتن چنين كتابي مسلما با مشكالت 

هاي   جنگ"توان  چگونه مي. فراواني روبرو بود
 را تجزيه و تحليل نمود در حاليكه اين "بدون مرز

ها با قدرت و شدت در جريانند؟ اصوال با واژه  جنگ
جنگ چه چيزي را مي خواهيم بيان كنيم در حالي 
كه اين واژه چنانچه در اين كتاب نشان داده شده در 

در اقتصاد، :  ابعاد گوناگون واقعي تعميم يافته است
آيا اين . ايدئولوژي، زندگي روزمره و دمكراسي

به يك ي جنگ  مفهوم كلي و تعريف نشده
 ديكتاتوري مايوسانه ختم نمي شود؟

در واقعيت هدف اين كتاب نشان دادن اين مسئله 
جنگي از ابتداي پيدايش  است كه ديكتاتوري

داري  همراه آن بوده و تنها امروز در فاز  سرمايه
داري است كه اين پديده بطوري  نوين سرمايه

 .تر پديدار مي شود ملموس
سازي نئوليبرالي  ضروريست كه مخالفان جهاني

سازي  ساالر و طرفداران صلح، جهاني كنسرن
ساالر و همچنين منطق جنگي مشترك  كنسرن

 .اقتصاد و نظاميگري را بشناسند
تنها بدين طريق است كه مي توان با اين پديده ها 

بنا بر اين هدف اين  .به صورتي موثر مبارزه نمود
هاي موجود تا كنوني و  كتاب تمامي جنگ

ي مختلف زندگي كه تحت تاثير اين ها بخش
باشد بلكه من در اين   نمي،كشند ها زجر مي جنگ

كتاب  خود را به بررسي جنگ كوزوو ، افغانستان و 
 . نمايم جنگ عراق محدود مي

توان بسيار جامع  با بر خورد به اين سه مثال مهم مي
و دقيق نشان داد كه در فاز  نوين چه چيزي در اين 

نو از اين جهت كه اين جنگ . ( باشند ها نو مي جنگ
مرزند و پاياني نداشته و بر  ها طبق مدارك موجود بي

هاي حتي كشور هائي كه در  زندگي تمامي بخش
 . ).گذارند ها شركت ندارند تاثير مي اين جنگ

همچنين ميخواهم از ديرك فوگل كامپف عضو 
كميته حقوق اوليه و دمكراسي و دوستان صلح طلبم 

 و نهاد " اطالعات در باره نظاميگري"از سازمان 
اطالعاتي كه اين .ينز تشكر نمايمصلح شهر ل

 در باره قوانين "دوستان در اختيار من گذاشتند 
 حل شدن اتحاديه اروپا در " براي  شناخت "نظامي

از همه .  بسيار ارزشمند بود"سيستم جنگي جهاني 
مهمتر از همسرم سارال بخاطر اطالعات بيشماري 
كه در اختيار من گذاشت و همچنين نقد ها و پند 

 ارزنده اش كه براي من بسيار اهميت هاي
افزون بر اين از مركز . داشتند،تشكر مي نمايم

انتشارات پاپي روزا به خاطر همكاري دوستانه و 
قدرداني من . تالش هاي بسيار قدرداني مي نمايم

همچنين اوا ايگلمود و هرمينه كاراس را كه در 
نوشتن و تحرير اين كتاب به من كمك نمودند در 

 . گيردبر مي
 



به اين انتخابات را پر طنين كنيم» نه  «      

 

 اعالميه مشترک
   

 در اين انتخابات، نه كانديدائي را تائيد "شش صد و پانزده تن از آزاديخواهان داخل كشور طي بيانيه اي با عنوان 
تخابات را  پيرامون اين نمايش انتخاباتي و در پاسخ وزير اطالعات حكومت كه تحريم ان"و نه راي خواهيم داد 

در اين بيانيه پس از برشمردن داليل شكست .  رژيم دانسته است، موضع خويش را اعالم كرده اند"براندازي نرم"
  : اصالح از درون، در باره مختصات انتخابات مي گويند

 ترديدي وجود ندارد كه پيش نيازهاي انتخابات آزاد، آزادي بيان و اجتماعات، آزادي عمل احزاب و تشكل "
هاي جامعه مدني، نبود زندانيان سياسي و عقيدتي، وجود امنيت و فقدان بيم و هراس در بين كنشگران سياسي و 

اجتماعي و فرصت برابر تبليغاتي است، بنابراين هر نوع انتخاباتي كه فرصت رقابت برابر را براي همه نيروها و 
   ". .جريان هاي سياسي برقرار نكند، در واقع نوعي انتصابات است

دانشجويان، استادان، فعاالن كارگري، نويسندگان، روزنامه نگاران و فعاالن سياسي كشورمان در ادامه بيانيه درك 
خويش از ساختار قدرت را توضيح داده و ناهمخواني جمهوري اسالمي با اراده مردم و در نتيجه تغيير ساختار 

  : حكومت را چنين بيان كرده اند 
 كه ساخت قدرت در كشور بايد، منبعث از خواست ملي و به دور از از هر گونه نفوذ و دخالت  ما بر اين باوريم"

ما حكم حكومتي را . نهادهائي باشد كه براي خود مشروعيتي الهي و غير بر خاسته از راي مستقيم ملت قائلند
ما . ميان ملت مي دانيمبدعتي در قانون گذاري و كشورداري و مانعي براي رشد فرهنگ آزادي و دموكراسي در 

نظارت استصوابي و قيمومت افرادي محدود را بر سرنوشت كشور و آراء مردم توهين به ملت ايران دانسته و براي 
   ". تامين مشاركت عمومي در مسائل كشوري، راهي جز تغير بنيادين در ساختار قدرت نمي بينيم

اين انتخابات با صراحت تحسين برانگيزي چنين اعالم روشنفكران آزادانديش كشور، سپس نظر خويش را درباره 
  : كرده اند 

 با توجه به ظرفيت و ساخت قانون اساسي و عملكرد مسئولين و از جمله شوراي نگهبان در تفسير و اجراي آن، "
در حال حاضر، حق تعيين سرنوشت از طريق انتخابات آزاد و منصفانه مطابق استانداردهاي بين المللي و جهت 

 اجتماعي و اقتصادي از ملت ايران سلب شده است و عمال –گيري اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مدني 
 در اين ":  آنان سپس تصريح كرده اند". نتيجه انتخابات به نفع مقامات انتصابي و غير پاسخگو مصادره شده است

   "نتخابات، نه كانديدائي را تائيد و نه راي خواهيم داد ا
امروز بر اساس مجموعه شواهد و قرائن و حتي نظر سنجي هاي خود نهادهاي وابسته به رژيم، احتمال مشاركت 

جريانات سياسي و روشنفكران كشورمان نيز در هيچ دوره اي چنين . باالي مردم در انتخابات بسيارضعيف است
همه جناح هاي رژيم براي مشروعيت بخشيدن به آن، به اميد . جم در مقابل انتخابات قرار نگرفته اندوسيع و منس

به شكست كشاندن اين هدف با عدم مشاركت وخلوت . مشاركت حداكثري مردم در اين انتخابات نشسته اند
  . ذير استگذاشتن خيابانها واطراف مراكز راي گيري و خالي ماندن صندوق ها از آراء امكان پ

 تن از شخصيت هاي 615ما احزاب و سازمانهاي امضاء كننده اين اعالميه، ضمن پشتيباني از پيام اصلي بيانيه 
 به انتخابات فرمايشي و ضرورت تغيير بنيادين ساختار قدرت است، بر " نه "سياسي و آزاديخواه كشور، كه 

اند براي اكثريت مردم ايران جذاب باشد، تاكيد مي اهميت اتخاذ يك راهكار موثر، ملموس وكم هزينه، كه بتو
  . نمائيم

 به انتخابات قرار دارد اگر حول آنها همدلي و همصدائي " نه "ما فكر مي كنيم آن راهكارهائي كه در چارچوب 
شكل گيرد، موجب تقويت مضاعف جبهه آزاديخواهان شده، و مانع از سوء استفاده حكومت از نمايش انتخابات 

از اينرو روشنفكران، نويسندگان، روزنامه نگاران، كارگران، دانشجويان و همه كساني كه دل در .  گرديدخواهد
 يكپارچه خود را به انتخابات با عدم شركت در اين " نه "گرو آزادي و دموكراسي دارند، دعوت مي كنيم كه 

  . بازي راي گيري به نمايش گذارند
  

  حزب دمكرات كردستان ايران 
  ن اتحاد فدائيان خلق ايران سازما

  ) اكثريت ( سازمان فدائيان خلق ايران 
   سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان ايران-كومه له 
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