
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۸۴  مهرانارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق اير

۱۳۱

  بحران هسته اي 
   سرآغاز بحران بزرگ تر ؟

 ي المللني حكام آژانس بي شوراري قطعنامه اخبي نمانده است كه با تصوي بر جايدي تردگري داكنون 
 كه مي مواجهي سو  ما با حكومتكياز .  قرار گرفته استي ، كشور ما در آستانه خطر بزرگي اتميانرژ

 كند، حق انتخاب را از مردم ي وجه محو و نابود منين تر مردم را به خشي اساسي هايحقوق و آزاد
 ني در عرصه بگر،ي كند، از طرف دي سركوب بر كشور حكومت مزهيكشور گرفته است، با اتكا به سرن

 به منافع درازمدت كشور مان ي قابل جبرانري و غي خود لطمات جدانهي ماجراجوي هااستي با سزي نيالملل
 مواجه كرده و آن را دي جدبعاد در ايدي اكنون كشور ما را با تهدمي رژنيا ي هااستيس.  كنديوارد م

  . در سرنوشت كشور ما قرار داده استي خارجي قدرت هاميدر آستانه خطر دخالت مستق
   ۲صفحه بقيه در  

  منافع جمهوري اسالمي  يا منافع ملي مردم ايران
  ۳صفحه                                                                    د مهرجمشي

  »امام زمان«دولت 
را ساخته و مرتباً در » !خدايا، خدايا، تا انقالب مهدي خميني را نگهدار«از همان ابتدا، هنگامي كه شعار 

فرياد ...  و هاي حكومتي مساجد، نمازهاي جمعه و جماعت، راديو و تلويزيون، مجامع دولتي، راهپيمايي
رجع تقليد و بنا به اعتقاد شيعيان، ند چنين وانمود كنند كه نه فقط خميني، به عنوان مخواست زدند، مي

است، و نه تنها اين دولت » امام زمان«است بلكه دولتي هم كه او تشكيل داده، دولت » نماينده امام زمان«
آورد بلكه خود نيز تا آن زمان  را كه آرزوي شيعيان است فراهم مي) يعني انقالب مهدي(زمينه ظهور او 

  ۹صفحه           !يابد استمرار يافته و به آن اتصال مي
  

   با نمايندگان واقعى كارگران گفتگو كنيد بياييد
 آقاى منصور اصانلو رئيس هيات مديره سنديكاى كارگران گفتگوي 

   ۶صفحه     »صداي آلمان« باشركت واحد اتوبوسرانى تهران 
  !ها كار براي دريافت چند كيلو بليت ساعت

  ۷صفحه       پاي صحبت رانندگان اتوبوس شركت واحد

 
  جهان نژادپرستي اتمي
 ۲۰صفحه        برگردان به فارسي  ناهيد جعفرپور

  

  

 سال 30پس از » قلي زاده « سهم  
كارواستثمار در اعماق معدن مس، 

  شراره هاي آتش  بود
  ۱۱صفحه  

  
  

نگاهي به مباحث جمهوري خواهان 
  دمکرات و الئيک

 باز هم پيرامون پروژه سياسي
  ۱۲صفحه       رضا اکرمي

 
يا ائتالفي » جنبشي«اني سازم

 گسترده
  ۱۳صفحه       احمد آزاد

  
 

  کنگره دهم راه کارگر
آرمانگرائي و تخيل يا برنامه و 

 سياست؟
  ۱۶صفحه       محمد اعظمي

  

  
 

  ۲۳صفحه    در جشن اومانيته 
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 سرآغاز بحران  يبحران هسته ا
  بزرگ تر ؟

  ه از صفحه اوليبق
  

 ي اتمي انرژي المللني حکام آژانس بيشورا
سازمان ملل متحد،  با تصويب قطعنامه 

 سپتامبر ۲۶ در جلسه ي دول اروپائيشنهاديپ
خود، عمال راه ارجاع )  مهر۲۱برابر با ( 

 ي به شوراي اسالمي جمهوريپرونده اتم
 قطعنامه نيدر ا. ار نموده است را هموتيامن

 است، اما عمال ه نشدنيي تعيني معخياگرچه تار
 است که در صورت امتناع ي آن به نحوميتنظ

 ي از انجام درخواست هاي اسالميجمهور
 ي سازي حکام، از جمله قطع غنيشورا
 در اصفهان که شرط شروع مجدد ومياوران

 سيفرانسه، انگل (يمذاکره با سه دولت اروپائ
 به ياست، عمال ارجاع پرونده اتم) و آلمان

  . استمي تصمها تنت،ي امنيشورا
 دو سال گذشته، همواره بحث ارجاع يط

 ي به شوراي اسالمي جمهوريپرونده اتم
 از طرف دولت ژهي سازمان ملل متحد، بوتيامن
 مطرح شده است، بهانه آن هم کايآمر

 در مورد ي اسالمي جمهوري هايپنهانکار
در .  اش بوده استي ابعاد برنامه اتماهداف و

 تي ها و عدم شفافيواقع امر هم پنهانکار
 عرصه، مورد سوء ني در ايحکومت اسالم
 ي و از جمله دول اروپائي المللنيظن جامعه ب
 دو سال گذشته ي حال طنيدر ع. بوده است 

 بوده است که با ني بر ايتالش دول اروپائ
 با آژانس ي به همکاري اسالمي جمهوربيترغ

 به دني بخشتي  و شفافي اتمي انرژي المللنيب
 ازاتي امتي با دادن برخي حت،يپروژه هسته ا

 راني اي مساله بحران اتمياسي و سياقتصاد
. ابدي خاتمه ي المللنيدر چارچوب آژانس ب

 ي سازي توقف غن،ي پروتکل الحاقيامضا
 و ادامه ي اسالمي جمهوري از سوومياوران

 بودند يري مورد از جمله تدابنيمذاکرات در ا
.  راه حل اتخاذ شدندکي به يابي دستيکه برا

 ي سازي که بر طبق آن توقف غنسيتوافق پار
 رفتهي پذي اسالمي از طرف جمهورومياوران

 حال نيدر ع.  مذاکرات بودني اجيشد، از نتا
 توافق ني همزي مذاکره ننينقطه اختالف طرف

 توافق بر سر  ازي اسالمي جمهورريتفس. بود
 اقدام موقت بود، کي وم،ي اوراني سازيغن

 نيهم.  بودشهي هميبرا اروپا برعکس، ريتفس
 بعد از تحوالت حول و حوش زينقطه اختالف ن

 اتخاذ ي مبنا،ي اسالمي دولت در جمهوررييتغ

 ي سازي و آغاز مجدد غندي جداستيس
 ها و ي بدون توجه به توافق با اروپائومياوران

 يم قطع مذاکرات با سه دولت اروپائعمال اعال
 ني ها در واقع پاسخ ايقطعنامه اروپائ. گشت

  . اقدام بود
 کي که از مي قرار گرفته اي ما در شرائطاکنون

 ي مدعي اسالميطرف سران جمهور
 هستند و »يمنافع مل«برافراشتن پرچم 

 يدم از کار ها» دولت امام زمان«اصحاب 
حزب اهللا به . د زنني در سازمان ملل ميمصدق

 ي شعار غنري ها کشانده شده است تا زابانيخ
 و  فتدي بم با داغ و درفش  به جان مرد،يساز

 غي تي المللني بدي بحران جدکي هي ساريز
 ارتش گر،ياز طرف د.  کنندزتريسرکوب را ت

 در چهار گوشه کشور ما مستقر است کايآمر
 در تالش است که به هر بهانه کايو دولت آمر

 خود بر منطقه را يالي که شده، حلقه استيا
 اي و مي مستق،يتنگ تر نموده و به نام دمکراس

 ي جنبش دمکراسشهي به رشهي تميتق مسريغ
 حالت دولت نيدر کشور زده و در بهتر

 سر مردم بر کشور يدلخواه خود را از باال
 ي اسالمي جمهوريپرونده اتم. مسلط گرداند
 ني  تحقق اي الزم را برايعمال بهانه ها

  . کندي فراهم ماهي سيويسنار
 ي که برنامه اتممي نموده ادي همواره تاکما

 شتري بي ماجراجوئکي ي اسالميجمهور
 ادامه ي براهياهداف آن ناروشن و توج. ستين

 و تياهم. ستي کس قانع کننده نچي هيآن برا
 کشور ناروشن ي آن براي اقتصاديکارآئ
 مورد ني سران حکومت در ايپنهان کار. است

 رو نياز ا.  همه استيمحل شک و شبهه برا
 ،ي امر ملکي به ومي اوراني سازي غنلي تبدزين

 در هموار ي ملزهي انگچي که هيدر شرائط
 به بهانه مداخالت ي پرونده اتمليکردن راه تبد

 سازمان ملل تي امني تحت نظر شورايخارج
 آن که  ازشي تواند وجود داشته باشد، بينم
 سران ياهوي پشت پرده هتي واقعانيب

 آن ها يتي کفاي بانگري باشد، بيحکومت اسالم
 سرنوشت کشور لي منافع و تبدنيدر حفظ هم

 در خدمت اهداف کوته ي الهيبه ابزار و وس
اوال .  استشينگرانه خود در حفظ حکومت خو

 ي سازي که بدون غني کشورهائستنديکم ن
 ي براي اتمي انرژديول هم، اگر هدف تومياوران

 ي آورن في باشد، دارازياستفاده صلح ام
 ي که خود جمهورنيکما ا.  هستنديهسته ا
 بوشهر ي اتمروگاهي هم در رابطه با نياسالم

 منعقد نموده است که هي با روسيقرارداد

 ني را تامروگاهي نني شده همي غنومياوران
  باايثان. ردي بگلينموده و زباله آن را هم تحو

 قرارداد نقد در مورد بوشهر، نه نيوجود ا
 در ي سازي غنيري به از سرگرهدف از اصرا

 نياصفهان روشن است و نه مصرف ا
 مجهول و روگاهي نکي شده در ي غنومياوران
 امر هم خود موجد نيهم.  قابل درک استبيغا
 ي غنني بر اي سوال است که با چه هدفنيا

 حفظ  برديصرف تاک.  شودي مدي تاکيساز
 ي از جمله کشور ما، در غن،يحق هر کشور

 کس قانع کننده چي هي براوم،ين اورايساز
 لهي وسز،ي ني سازي غنني که همنيجز ا. ستين
 ادامه ي با برگ پروژه هسته اي است تا بازيا
 آن در صحنه هي ساري و بده و بستان زافتهي
 ي بر مشکالت داخلي پرده ساتر،ي المللنيب

 سران ي بر خالف ادعايباز نياما ا. گردد
 گذشته ي هاي نه از جنس بازيحکومت اسالم

 خود نيشي پي هاي حکومت در بحران سازنيا
 است و نه شرائط امروز ي المللنيدر عرصه ب

 ني چني برايداني مانهيجهان و منطقه خاورم
  .  استي هائيباز
 در ي اسالمي جمهوريني بحران آفراستيس

 دامن نه فقط خود  بارني ا،ي المللنيصحنه ب
 بلکه از گذرگاه رد،ي گي حکومت را منيا

 ي براي حکومت، به خطرني اي هااستيس
.  شودي ملي تبدراني کل کشور و مردم اندهيآ

 ي محاصره هانهي مذاکره، زمزيبا ترک م
 را ور کشي و تقابل نظامياسي س،ياقتصاد
  .  کنديهموار م

 ليتبد که تنها راه اجتناب از مي نداريدي تردما
 سلطه گر يکشور ما به جوالنگاه قدرت ها

 حل بحران کا،ي و در راس آن ها آمريخارج
 در چارچوب آژانس ي اسالمي جمهورياتم
 پرونده ني الي و اجتناب از تبدي اتمي المللنيب

 در ي خارجي دخالت هاي براي الهيبه وس
  .سرنوشت کشور ماست

  و مسئول در برابرخواهي آزاديروهاي همه نما
 کشور را به اتحاد عمل و ندهيسرنوشت و آ

 ي وادار نمودن جمهوري براکي نزديهمکار
  ني به گردن نهادن بر تعهدات و قوانياسالم

تنها راه اجتناب از . مي خواني فرا مي المللنيب
 کشور و مردم ما نشسته ني که در کميخطرات

 به عقب ي اسالمي جمهورناست، وادار کرد
 خود در ني بحران آفري هااستي از سينينش

 در برابر اراده يني و عقب نشي المللنيسطح ب
  .مردم است
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  منافع جمهوري اسالمي  يا منافع ملي مردم ايران
  د مهرجمشي

 
 12 كشور راي مثبت 22(  با راي مثبت كشورهاي 

عضوشوراي )  كشور مخالف 1كشور راي ممتنع 
 ( IAEA    )حكام آژانس بين المللي انرژي  اتمي

به قطعنامه پيشنهادي كشور هاي تروئيكاي اروپائي در 
و سال و نيم مذاكره ، ، پس از د2005سپتامبر 24

مناقشه وكشاكش  ، روند مناقشات في مابين 
جمهوري اسالمي و آژانس وهمچنين بحران اتمي 
ايران وارد فاز جديد ، و روند بسيار پر مخاطره و 

در قطعنامه اخيربه . زيانبار ديگري شده است 
صراحت عدم پايبندي  طرف ايراني به مقررات و 

رد تاكيد قرارگرفته است مو (  NPT  ) پادمان ها ي
نگران « عالوه بر آن فعاليت هاي هسته اي ايران . 

وناقض صلح و امنيت بين المللي اعالن » كننده 
گرديده و رسيدگي به پرونده ايران را در صالحيت 
شوراي امنيت به عنوان ارگاني  صالحيتداركه مسئو 
ليت حفظ صلح و امنيت بين المللي را بر عهده دارد، 

افزون بر اين ايران بايد اقدامات گسترده اي . اند مي د
رابراي شفاف سازي وايجاد اعتماد و بر طرف كردن 

انجام دهد كه خود  NPT قصور از پادمان ها ي
فهرست طويلي است كه مي توان آن را در سه بند 

در واحد UCF پروژه: الف . زير خالصه كرد 
و كامل اصفهان تعطيل و بر قراري مجدد تعليق دائم 

تمامي فعاليت هاي مربوط به غني سازي و فعاليت باز 
دسترسي بازرسان :  ب .  فراآوري چرخه سوخت 

آژانس  به همه اسناد ، اشخاص ، تجهيزات مورد 
استفاده  دو گانه، كارگاه هاي نظامي و تحقيقاتي و 

مصاحبه بازرسان آژانس با دانشمندان : ج . مكان آنها 
بر اساس  .  ئل هسته اي ايران و دست اندركاران مسا

بند ج حتي آژانس  مي تواند، ريز صورت جلسات 
تصميم گيري در باره مسائل هسته اي ، اعضاي 
جلسات ، تاريخ برگزاري آنها ، مصوبات صورت 
گرفته ، رايزني هاي خارجي ، ماموران پيگيري مسائل 
و نبز دانشمندان هسته اي ايران رادر اختيارداشته و يا با 

كاري كه در مورد عراق انجام . آنها مصاحبه كند 
    . گرفت

بر اين اساس چنانچه در بر همين پاشنه بچرخد ، 
ارجاع پرونده اتمي ايران به شوراي امنبت سازمان 

  . ملل قطعي و اجتناب ناپذبر است
عليرغم آنكه كاربدستان رژيم مي گفتند سياست ها و 

آژانس تصميم توافقات في ما بين جمهوري اسالمي و 
در نهاد هاي « اين سياست ها كه. كل نظام است 

مختلف مورد بررسي قرار گرفته و اين گونه نيست كه 
تصميم يك نفر ، چند كارشناس و يا صرفا وزارت 
. امور خارجه يا دبير خانه شوراي عالي امنيت باشد 

مورد مناقشه قرار گرفته و  » 83حسن روحاني آبان 
 پرونده زير نظر مقام رهبري بوده و اين« عليرغم آنكه 

استقالل ايران » حجاريان . دولت ها كاره اي نبودند 
ملت ايران براي حفظ استقالل « رابه خطر انداخته و 

علي . خودبايد هزينه هائي راكه الزم است يپردازد
   .«الريجاني

بنظر مي رسد سياست اتمي رژيم كه اكنون به تبلور  
 و حامل آن تبديل شده ، و انعكاس سياست خارجي

دچار تغيرات و دست انداز هاي خطرناك گرديده 
معتقد بودند كه خط « واز پهلوي نظري كه . است 

قرمز پرونده هسته اي بايد ارجاع به شوراي امنيت 
باشد ، چرا كه اگر اين اتفاق بيفتد ، روند مسائل 
كامال از دست ما خارج  خواهد شد و هيچ امكان 

محسن . اكره اي را نخواهيم داشت رايزني و مذ
ميردامادي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 

به پهلوي ديدگاهي كه معتقد » .خارجي مجلس ششم 
است  اگر ايران بر مواضع خود بايستد و عقب نشيني 

»  .نكند پرونده اش به شوراي امنيت نخواهد رفت 
اين ديدگاه با تاكيد بيش از حد روي . غلطيده است 

شور هائي مانند چين و روسيه و هند در مجموعه ك
اگر پرونده به شوراي « آژانس اينك مي گويد، 

و عقب » همانجا. امنيت هم برود اتفاقي نمي افتد 
نشيني در برابر شوراي حكام آژانس، معاهده 

از اين .  تركمنچاي و پرونده اتمي ، پرونده ملي است 
» حيثيتي مساله « رو پرونده اتمي به بزرگترين 

« جمهوري اسالمي تبديل شده و يا بعبارت ديگر 
رژيم با چگونگي تحوالت اين » حيات و ممات 

     . پرونده رقم مي خورد
« انتخابات فرمايشي دور نهم رياست جمهوري و 

 –ولي فقيه و شركاي نظامي »  كودتاي پارلماني 
امنيتي و گماشته شدن احمدي نژاد بر اين مسند ، 

بجائي  يكدست و  همگون شدن قدرت فرايند جا
»  حزب پادگاني « وتمركز آن را دردست خامنه اي و

   . رقم زد
مختصات و شرايط ايران در عرصه داخلي بيانگر 
بحران همه جانبه و شكست سياست هاي كالن رژيم 

 سال گذشته وتعميق معضالت پيچيده 27در طي 
كار بيكاري  و يي. اقتصادي ، سياسي و اجتماعي است 

سازي هاي گسترده ، پايمال كردن حقوق زنان ، بي 
پاسخ ماندن مشكالت جوانان ، فساد ، فحشا و قاچاق 
و رانت خواري  ، نفي حقوق شهروندي ، نغض و 
تحديد آزادي هاي فردي و اجتماعي ، فقدان 
مناسبات دمكراتيك ، اعمال سانسور در حوزه 

، تهديد و مطبوعات وكتاب  ، نشرو قلم، بيان و عقيده 

زندان نويسندگان ، روشنفكران و دگر انديشان و 
سركوب فضاي سياسي وخالصه سركوب خواست ها 
ومطالبات توده ها  از ويژگي بارز اين رژيم در 

  . سياست داخلي است
در عرصه خارجي ، امريكا هنوز جمهوري اسالمي را 
به رسميت نمي شناسد و از آن مهمتر در سياست هاي 

و منطقه اي امريكا از جمله در طرح خاور استراتژيك 
مدل اين حكومت « ميانه بزرگ ، جمهوري اسالمي و 

عليرغم اينكه ايران در زمينه هاي . جايگاهي ندارد » 
مختلفي با امريكا همكاري كرده و امتيازات زيادي را 
در عرصه هائي از جمله  در مسائل مربوط به افقانستان 

و برغم . ريكا داده است ، عراق و تاجيكستان به ام
 NPTمعاهده( امضاي پيمان منع گسترش سالح اتمي

، اساسنامه آژانس ، پروتكل الحاقي ، موافقتنامه و (
پادمان ها  از سوي جمهوري اسالمي و پذيرش 
الزامات نظام بين المللي ، اما از نظر امريكا هنوز 
جمهوري اسالمي در ليست حكومت هاي شرور و 

جاي دارد و وجودش غير قابل تحمل حامي تروريسم 
سياست هاي اروپا نتوانسته است تضميني در . است 

غرب .مقابل استراتژي امريكا براي ايران فراهم كند 
وبخصوص امريكا قاطعانه  به هر نحوممكن از 
دستيابي جمهوري اسالمي به سالح اتمي جلو گيري 

يز در اين باره اتفاق نظر و اجماع  عمومي ن. مي كنند 
   . حاصل آمده است

شواهد ونشانه هاي فراوان و غير قابل انكاري دال بر 
آن كه سران اصلي جمهوري اسالمي و جناح هاي آن 
كوشيده اند به سالح اتمي دست يابند و در ساليان 

    . مديد گذشته آن را پنهان كرده اند، موجود است
احمدتوكلي رئيس مركزپژوهش هاي مجلس مي 

خود را عضو كلوپ دارندگان فناوري ايران « گويد 
هسته اي و خصوصا از دارند گان فناوري چرخه 

در آينده اي نه « و در صدد است » . سوخت مي داند 
چندان دورپس از تامين سوخت نيروگاه هاي هسته 

  . « .اي خويش به صادرات آن مبادرت  بورزيم
معتقدم سالح هسته « محمدجواد الريجاني مي گويد 

 ما بيشتر درد سراست تا منفعت ، اما اينكه اي براي
دست ما در مقابل دشمنان كشور بسته باشد ، اين 
گونه نيست ، بلكه صحبت بر اين است كه ما ابتدا در 
كاربرد سالح هسته اي پيشقدم نيستيم  ، اما به همان 
دليل كه مجبور شديم مابقي تجهيزات هستهاي را 

فاع هسته اي داشته داشته باشيم ، حق ماست كه توان د
باشيم و شارع هم اين حق را براي ما تضمين كرده 

ايران « اين در حالي است كه گفته مي شود . » . است 
هيچ گونه نياز فوري و عملياتي براي توليد سوخت 
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در حال حاضر «  ضمن اينكه ايران » هسته اي ندارد 
هيچ نيروگاه فعال هسته اي نداشته و با روسيه به توافق 
هائي دست يافته است  كه تامين سوخت راكتور در 

  «  . حال ساخت بوشهر را تضمين ميكند
« سران نظام  سالح اتمي را عامل اقتدار اين نظام و 

بازدارندگي موثر « و براي ايجاد توان » اقتدار اسالمي 
. در برابرحمالت نظامي  دشمنان خارجي مي دانند » 

 محتاطانه و پنهاني ودر اگر تا امروز اين سياست  بسيار
چارجوب ها و طرح هاي دستيابي به فن آوري صلح 
آميز ويا غير نظامي و با استفاده از حقوقي كه اعضاي 

در . آژانس از آن برخوردارند ، صورت گرفته است 
صورت لزوم اين سياست ها مي تواند بسته به تغيرو 

و از جمله « تحوالت وشرايط و اوضاع بين المللي
دچار تغير ، »  كشور عراق و وضعيت امريكا اوضاع

كندي و شتاب و با انعطاف پذيري هاي الزم و 
   مناسب در رويكرد ها و اشكال گوناگوني دنبال شوند

 شوراي حكام آژانس قطعنامه 1382درشهريور ماه 
شديد اللحني را همراه با يك ضرب االجل عليه ايران 

بگونه صادر كرد و به گفته حسن روحاني وضعيت 
مي رفت تا امنيت ملي را در مخاطره قرار « اي بود كه 

 با سفر سه 1382به دنبال آن در مهر ماه .  » . دهد 
وزير كشورهاي اروپائي به تهران و در مذاكرات في 
ما بين  منجر به صدور بيانيه تهران و تعهداتي از سوي 

  .در اين بيانيه آمده بود.طرفين گرديد
 2(راي سريع پروتكل الحاقي امضاي عاجل و اج -1
+93)  
همكاري كامل ايران با آژانس بين المللي انرژي -2

   اتمي
ملعق كردن تمامي فرايندهائي كه به غني سازي  -3

   . اورانيوم و باز فراوري منتهي مي شود
غزت و « در پاراگراف سوم بيانيه تهران آمده بود  

  ( و ما سه كشور» . استقالل كامل ايران حفظ شود 
در خصوص پروتكل نيز )  آلمان ، فرانسه ، انگلستان  

استقالل و امنييت ملي ايران بايد « اعالم مي كنيم كه  
همچنين تالش براي فيصله دادن  پرونده » حفظ شود  

هسته اي ايران در آژانس جزتعهدات بيانيه در آن 
درج شده بود در واقع در بيانيه تهران ، ايران به تعليق 

پس از آن در . زي داوطلبانه متعهد شدغني سا
 بر اساس بيانيه بروكسل ، ايران و سه 2004فوريه 23

كشور اروپائي توافق كردند كه عالوه بر توقف غني 
سازي اورانيوم ، ايران از ساخت قطعات و مونتاژ 
دستگاه هاي سانتريفوژ كه ابزارغني سازي اورانيوم به 

است سه كشور سي. شمار مي روند نيز دست بردارد 
اروپائي توقف كامل برنامه غني سازي  ، تعليق 

با ايران بوده » توافق بلند مدت  « نامحدود و حصول  
     است
 ايران و سه كشور اروپائي در 2004 نوامبر15در 

پاريس مذاكره و توافق كردند و فرايند آن  يه صدور 

با اين توافقنامه ايران تعليق . بيانيه پاريس انجاميد 
پيشنهاد اروپا در قالب .  كامل غني سازي را پذيرفت 

با تشكيل سه گروه كاري اقتصادي  » 3 –يورو « طرح 
اروپا در باره » تضمين محكم « ، سياسي  ، امنيتي و 

مخالفت با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنييت 
سازمان ملل و ادامه مذاكرات مربوط به حقوق بشر با 

بعبارت ديگر در اين توافقنامه . د ايران ، ارائه گردي
توقف كامل برنامه غني سازي و چرخه سوخت به 

توافق بلند مدت « تا » تعليق نامحدود «  معناي 
«  همچنين بر اساس اين توافقنامه ايران . پذيرفته شد »

دو تعليق « مي دهد و اعالم مي كند » تضمين عيني 
گري ديجديدانجام مي دهيم ، يكي قطع مونتاژ و 

   ) 83 آبان 26حسن روحاني  ( »تعليق فعاليت تبديالت
اما واقعيت اين است كه سران نظام جمهوري اسالمي 
هيچ گاه از فعاليت هاي پنهاني براي دستيابي به سالح 

« و اهداف خود رادر زرورق  .اتمي دست بر نداشتند 
فناوري صلح آميز ويا استفاده صلح آميز از انرژي 

كادو »   تكنولوژي بومي و خود كفائي « و » هسته اي 
حسن روحاني در مورد پذيرش تعليق .   اندپيچ كرده

اما از آنجا كه « . در مقطع بيانيه پاريس چنين ميگويد 
ايران در آن مقطع امكانات ساختاري خود را در 
بخش چرخه سوخت كامل كرده بود  ، امكان تعليق 
غني سازي براي يك دوره چند ماهه بدون اينكه 

فراهم خدشه اي به برنامه توليد سوخت وارد شود 
در واقع جمهوري اسالمي همواره در . » . شده بود 

.  تمام مدت عليه توافقنامه عمل ميكرده است 
شكست و نا كامي سياست امريكا در عراق و 
افقانستان و منطقه و همچنين گسترش مخالفت  با 
جنگ درميان مردم امريكا و جهان و خالصه زمين 

شكست گير شدن ارتش امريكا در عراق و همچنين 
سياست اروپا فراهم كننده عوامل در عرصه خارچي 

كه بهمراه                                   افزايش بي . است 
سابقه قيمت نفت  و افزايش ذخيره ارزي ايران ، 
انتخابات مجلس هفتم و به دنبال آن انتخابات رياست 
جمهوري و همچنين حذف وطرد اصالح طلبان و 

جاني از راس هرم قدرت ، در كارگزاران و رفسن
عرصه داخلي ، جمهوري اسالمي را اغوا و بر آن 
داشت براي كسب امتيازات بيشتر و مذاكره و حل 
مسائل با امريكا  ، توافقات قبلي را ناديده گرفته و 

ياد آوري اين نكته مهم است .   آنان را لغو نقض كند
كه يكي از اهداف اصولگرايان و جناح راست در 

دست كردن و تمركز قدرت مهيا ساختن شرايط يك 
   . و زمينه حل مسائل با امريكا بوده است

يك « عباس عبدي در اين مورد چنين مي گويد 
كشور به سه دليل مي تواند از ساخت بمب اتمي 

نخست دالئل اعتقادي ، مبني بر : خودداري كند 
آنكه از نظر دين و شرع اين سالح حرام بحساب مي 

حاال . س دالئل منطقي و نهايتادالئل قانوني سپ. آيد 

ما براي چه نخواهيم كه مجهز به  بمب اتمي باشيم  ، 
هيچكدام از اين سه دليل باعث نخواهد شد كه ما از 

اما اگر قرار باشد . ساخت سالح اتمي  صرفنظر كنيم 
از ساخت بمب اتمي صرفنظر كنيم بايد در مقابل آن 

    « . امتيازاتي اتخاذ كنيم
 صفحه اي سه 34 پيشنهاد  1384 مرداد 14در تاريخ   

كشور اروپائي و اتحاديه اروپاكه از حمايت امريكا 
 روز تاخبر به ايران ارائه گرديد 4نيز برخوردار بود ، با 

اين پشنهاد اگرچه با تاكيد بر توافقنامه پاريس و .
تالش براي حصول به توافق بلند مدت ونهائي ارائه 

اين .  اما مورد موافقت ايران قرار نگرفت شده بود ،
   . پشنهاد مشتمل بر بند هاي ذيل بود

   همكاري امنيتي و سياسي  شامل -1
ضمانت امنيتي  ، عرصه هاي منافع خاص  ، عدم 

   گسترش توليد اتمي  ، امنيت  منطقه اي  ، تروريسم
   
   . حمايت بلند مدت براي برنامه غير نظامي -2
ه بازار سوخت هسته اي و همكاري دستيابي ب -3 

    هسته اي  ، تضمين سوخت ، ايجاد اعتماد
    . همكاري تكنولوژيكي و اقتصادي-4 
فعاليت 1384 مرداد 17سر انجام در روز دوشنبه 

و . اصفهان آغاز گرديد   (  UCF  ) كارخانه
مرحله جديدي ازبحران اتمي جمهوري اسالمي آغاز 

واند تركيبات اورانيوم و اين كارخانه مي ت.  گرديد
هگزا  )  (  UF 6(   كيك زرد را تبديل به كاز  

  . سازد)  فلورايد اورانيم 
 24اكنون جمهوري اسالمي در پاسخ به قطعنامه 

خارج NPT  تهديد كرده است كه از2005سپتامبر
امضاي خود را از پروتكل الحاقي پس مي . مي شود 

ني سازي را گيرد و تعليق فعاليت چرخه سوخت و غ
سران رژيم برآن هستند ، تا پرونده اتمي . لغو مي كند 

قلمداد و آن را با » منافع و امنيت ملي « را پرونده 
موضوع مبارزه مردم ايران در نهضت ملي شدن نفت 

تا دراين مناقشه با بر انگيختن . يكسان نشان دهند 
ايراني « احساسات و هيجانات ملي و ناسيوناليستي  و 

دانستن مردم بر اساس موافقت يا » يرايراني  و غ
حيات « مخالفت با سياست انمي رژيم ، براي  بحران 

  . خود مستمسكي فراهم كند» و ممات 
. اكنون امريكا سياست صبر و انتظار را دنبال مي كند 

درطوالني مدت و گام به گام  تنگنا ها و محدوديت 
بگونه اي و فشار و تهديد هاي اقتصادي و سياسي را 

غير قابل اجتناب به اجرا در مي آورد و ايران را اصلي 
ترين تهديد صلح چهاني و موجب گسترش تروريسم 

منزوي كردن هر چه بيشتر ايران و . نشان مي دهد 
بستن در هاي اقتصادي و سياسي جمهوري اسالمي با 
دنياي خارج و حتي در ميان كشور هاي شرق را پيش 

 بي اثر كردن نقشو تاثيرات مي برد و بخصوص براي
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رابطه ايران با كشورهائي مانند چين، هند و روسيه مي 
  . كوشد

و با اعمال و اجراي تحريم هاي سياسي و اقتصادي و 
اعمال فشار همه جانبه عليه جمهوري اسالمي براي 

  . مناسب ترين لحظه و نقطه زمينه سازي مي كند
ه كه  سال گذشته نشان داد27جمهوري اسالمي طي 

و حفظ » مصالح نظام « هيچ مساله اي ملي تر از 
. قدرت و اقتدار اسالمي براي اين رژيم وجود ندارد 

اين رژيم هر جنايتي را نسبت به مردم ايران روا داشته 
 فرمان 67خميني براي حفظ اين نظام در سال . است  
با خشم و كينه انقالبي سريعا دشمنان اسالم را « داد تا 

اگر از روز اول به طور « و مي گويد » .ند نابود كن
انقالبي عمل كرده بوديم و تمام مطبوعات  فاسد را 
تعطيل مي كرديم و روساي آنها رابه  محاكمه كشيده 
بوديم ، حزب هاي فاسد را ممنوع اعالم كرده بوديم 
و روساي آنهارا به جزاي اعمال خودشان رسانده 

 هاي بزرگ بر پا بوديم و چوبه هاي دار را در ميدان
كرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو مي كرديم 

هيچ تضميني وجود . »  .اين زحمت ها پيش نمي آمد 
ندارد كه با دستيابي  اين رژيم به فن آوري هسته اي  

، كه خود بمعناي دستيابي به سالح اتمي است چنين 
مردم ايران شعار هاي سران . اعمالي را ادامه ندهد  

 مبني بر جنگ ، جنگ تا رفع فتنه در كل جهان رژيم
منافع ملي واقعي مردم ايران در . را فراموش نكرده اند 

جلوگبري از دستيابي اين رژيم به فن اوري هسته اي  
در رژيمي كه نه مردم نه كارشناسان و نه . است 

منخصصان و صاحب نظران نمي توانند در اين باره 
. وكراسي اثري نيست  گفتگو كنند و از آزادي و دم

   . فن اوري هسته اي فقط بكار حفظ رژيم مي آيد
» الگوي كره شمالي « اين رژيم با انتخاب و رويكرد  

وبه قيمت تحريم اقتصادي و خسارت هاي زيانبار  
وحتي حمله نظامي مي كوشد ، براي بحران حيات 

به يقين نيروهاي مترقي ، . خود دستاويزي بيابد 
پ و دمكرات بايد با افشاي همه جانبه آزاديخواه  چ

سياست هاي اتمي رژيم تالش گسترده اي براي 
سازماندهي مخالفت مردم با اين سياست ها و به عقب 
راندن جمهوري اسالمي براي پذيرش توقف كامل 

. فعاليت هاي هسته اي و چرخه سوخت رابكار گيرند 
 و 598بايد زهر ديگري را هم چون پذيرش قعطنامه

مبارزه با سياست . ان جنگ را به اين رژيم خوراندپاي

ها اتمي چمهوري اسالمي بايد با مبارزه با سياست 
هاي يك بام دو هوا و همراه با تعبيض غرب و به 
خصوص امپرياليسم امريكا در مورد سالحهاي اتمي و 
سالح هاي كشنار جمعي كه صلح جهاني را به خطر 

ارجاع پرونده ايران به يقين . مي اندازد هماهنگ شود 
به شوراي امنيت سازمان ملل عواقب و پيامد هاي 

مخالفت با . زيانباري يراي مردم ايران خواهد داشت 
تحريم هاي گسترده اقتصادي غرب و امريكا و هر 
گونه مداخله نظامي بايد با تالش هاي همه جانبه دفاع 
از مبارزه مردم ايران و دفاع ازآزادي و دمكراسي و 

    .  بشردر ايران در هم آميزدحقوق
مبارزه براي خالصي از استبداد مذهبي حاكم و براي 
دمكراسي و استقراريك نظام برخاسته از آراي مردم 
و مبتني بر دمكراسي و جدائي دين از حكومت با 
مخالفت با  دستيابي جمهوري اسالمي به سالح هسته 
ه اي و بكارگيري آن براي تثبيت اين نظام گره خورد

تا زماني كه اين رژيم بر سر كار است استفاده . است 
از چنين ابزاري بر عليه مردم دموكراسي و آزادي و 

   . صلح جهاني امكان پذير است
  

  
  

  ...بياييد با نمايندگان واقعى كارگران 
  بقيه از صفحه 
سنديكا تا چه اندازه موفق شده : دويچه وله

 بكند؟ به اين مطالبات را براي كارگرها روشن
عبارتي تا چه اندازه سنديكا واقعا درميان 

 كارگران شركت واحد نفوذ و طرفدار دارد؟
 

سنديكا اولين بخش كارش آموزشهاي سنديكايي : اصانلو
ست كه كارگران و خانواده هاي آنان را با حقوق انساني، 
حقوق كار، حقوق اجتماعي، حقوق خانوادگي و نهايتا 

به لحاظ . للي خودشان آشنا بكندحقوق جهاني و بين الم
 شهريور 16تعداد هم، مي توانيم بگوييم، وقتي ما در روز 

 از همكاران مان درخواست كرديم كه اعتراض 1384
خودشان را بوسيله ي روشن كردن چراغ هايشان در 
سطح شهر تهران نشان بدهند، اين امر با چنان استقبالي 

اي شركت واحد  درصد اتوبوسه85روبرو شد كه بيش از 
در رابطه با مردم هم به جرات مي . چراغهايش روشن بود

توانم بگويم كه از آنها استقبال مي كردند و همدردي و 
همراهي نشان مي دادند و حتا خيلي از مسافرين مي 
گفتند اگر شما شركت واحدي ها بتوانيد يك كاري بكنيد 

 .كه وضعيت ما هم بهتر بشود
 

نلو، شما فكر مي كنيد آقاي اصا: دويچه وله
سنديكاي كارگران شركت واحد تا چه اندازه 

 مي تواند الگويي باشد براي ساير بخش ها؟
 

امروز در كنار سنديكاي شركت واحد و هيات : اصانلو
موسسان سنديكاي كارگري ما شاهد بوجود آمدن هيات 
موسس سنديكاهاي كارگران نقاش، نانوا در سه تا چهار 

ارگران ساختماني كه از سالها قبل تابلوي صنف نانوايي، ك
سنديكايشان را هم حفظ كرده اند و با ما ارتباط برقرار 
كرده اند در شهرستانها، همينطور اتوبوس راني هاي 

يعني من به جرات مي توانم بگويم يك . مختلف هستيم
جنبش نوين سنديكايي در ايران در كنار سنديكاي 

كارگران بخش هاي شركت واحد در حال رشد است و 
مختلف به طرف تشكيل سنديكاهاي مستقل و آزاد 
خودشان حركت مي كنند و به همين دليل هم هست كه 
مخالفت با سنديكاي شركت واحد خيلي قويتر شده و 
بهرطريقي بخش هاي مختلفي كه منافع مردم و كارگران 
را در اين سالها نداده اند  و حقوق مردم را پايمال كرده 

راي جلوگيري از حركت سنديكايي ما دست به هر اند، ب
 .ترفندي مي زنند

 
فكر مي كنيد كه مي توانند موفق : دويچه وله

شوند جلوي حركت سنديكا را با اين اقدامات 
 بگيرند ؟

 

مي توانند به لحاظ غيرقانوني و قدرتي كه دارند : اصانلو
حتا ما را هم بازداشت كنند و به زندان بفرستند، ولي 

چون . ي جنبش سنديكايي را ديگر نمي توانند بگيرندجلو
امروز هزاران كارگر . امروز با يك نفر طرف نيستند

در جلسه ي جمعه . شركت واحد اين سنديكا را مي خواهد
ي قبل معاون امنيتي آقاي طاليي، بنام سرهنگ زماني 
اينجا شركت داشت و خودش ديد كه چگونه بيش از 

د و از خواسته هايشان و از  كارگر فرياد مي زدن500
اينها . هيات مديره ي سنديكاي شان حمايت مي كردند

يك شق كارشان براي خنثي كردن فعاليت هاي 
سنديكايي بعضا ايجاد تفرقه و انگ زني و پرونده سازي 
ست كه خوشبختانه با رشد آگاهي كارگران و همكاران ما 

ده اند كه و همكاران ما اعالم كر. تا حاال موفق نشده اند
اگر هيات مديره ي ما را به هر دليلي بخواهند بازداشت 
كنند، با يك اعتصاب سراسري در تهران، در خطوط 
حمل و نقل، جواب آنها را خواهيم داد و در بسياري از 
شهرستانها هم اين اعالم حمايت ها و پشتيباني ها 

من فكر نمي كنم اين . بشكل دوستانه و تلفني شده است
ا بتواند راه بجايي ببرد و بهتر است كساني كه مي ترفنده

خواهند از اين راه ها پيش بروند، بيايند با نمايندگان 
واقعي كارگرها گفتگو بكنند، راه حل هاي عملي را با 
همديگر بررسي كنيم، امكانات را بسنجيم و مطالبات را با 
آن امكانات تنظيم كنيم و اجازه ندهيم كشور ما بيهوده 

  . يك بحران ديگري بشودوارد
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 با نمايندگان 
واقعى 

كارگران 
 گفتگو 
  كنيد
 

   
چهارشنبه(ساعت ده صبح ديروز  

ارگران شركت واحد  جهارصد نفر از 
اتوبوسرانى در مقابل دادسراى عمومى 

آنها آمده بودند تا تهران تجمع كردند
در دادگاه علنى كه قرار بود به شكايت 
رهبران سنديكاى شان رسيدگى كند 

ارگران . داشته باشندحضور  اما به 
ه  گفته شد كه پرونده به شعبه داد

آقاى منصور . انقالب منتقل گشته
اصانلو رئيس هيات مديره سنديكاى 
كارگران شركت واحد اتوبوسرانى 

خانم تهران و حومه در مصاحبه اى ب 
 يصداو ي، خبرنگار راديم انصاريمر

 از چند وچون اين تجمع، » آلمان
اى سنديكا و درخواستهاى فعاليت ه

فته است  .كارگران سخن 
 

  
  

آقاي اصانلو ممكن است : دويچه وله
علت تجمع ديروز راننده هاي 

  شرکت واحد را توضيح بدهيد؟
 

تجمع ديروز در ميدان منيريه : اصانلو
تهران به اين علت بود که کارگران 
شرکت واحد طي سال گذشته موفق 

 را شدند سنديکاي کارگري خودشان

در زماني که بازگشايي . تشکيل بدهند
سنديکاي کارگران شرکت واحد  
توسط هيات موسس در ساختمان 
سنديکاي کارگران خباز تهران افتتاح 
شد، از سوي عوامل مديريت و خانه 
ي کارگر و شوراي اسالمي کار مورد 

يعنى كسانى که در . هجوم واقع شد
اصل اينها نمايندگان کارفرما هستند 

نهادهاي کارگري، چون بدون در 
انتخابات آزاد و رعايت اصول 
استانداردهاي بين المللي درامور 
کارگري، خودشان را نماينده ي 

اين هجوم منجر به . کارگر مي دانند
شکستن در ورودي، پنجره ها و بردن 
اموال کارگران، قبوض  سنديکا و 
پولهايي موجود در آنجا شد و 

 قانون کار، همچنين کتابهاي زيادي از
قانون صنفي که در سنديکاي ما بود 
را سرقت کردند و ما را هم مورد 

 نفر ۵ـ ۶ضرب و شتم قرار دادند که 
ما به دادگاه مراجعه و . مجروح شدند
پرونده اي تشکيل شد، . شکايت کرديم

در شعبه ي هشتم دادياري ناحيه ي 
 دادسراي عمومي دادگاههاي ۱۱

 ۲۰ه از تهران در ميدان منيريه، ک
ارديبهشت تا ديروز اين تحقيق و 
بررسي در اين شعبه ي دادياري ادامه 

بعد از آنکه مراحل تحقيق و . داشت
دادرسي گذشت، داديار محترم ما را 

با توجه به اينکه از . دعوت کردند
سوي قاضي عنوان شد که دادياري يا 
دادرسي علني ست و کليه کساني که 
،  شکايت از مديريت شرکت واحد

شورايي ها، حراستي ها و از خانه ي 
کارگر دارند مي توانند در اين جلسه 
شرکت کنند، چه به عنوان شاکي و چه 
به عنوان گواه و شاهد، ما هم اين 
موضوع را اعالم کرديم که بسياري 
از همکاران ما، بخاطر احساس 
مسئوليت شان نسبت به سنديکا و 
رهبري سنديکا و همچنين به دليل 

ه خود آنها شکايت هاي مختلفي از اينک
مديريت شرکت واحد، از اعمال خالف 
قانون حراستي ها و شورايي ها و 

 ۸حزب خانه ي کارگر داشتند، از 
  .بامداد به ميدان منيريه مراجعه کردند

 
چند نفر در مقابل : دويچه وله

دادسراى عمومى تهران جمع شده 
  بودند؟

 
از  نفر ۴۰۰تجمع در حدود : اصانلو

رانندگان بود که داوطلبانه آمدند، 

بدون اينکه ما درخواست رسمي بکنيم 
يا اطالعيه اي بدهيم، آنهم به اين دليل 
که حجم نارضايتي هاي کارگران 

 .امروزه در کشور ما خيلي باالست
 

االن بزرگترين : دويچه وله
نارضايتي کارگران شرکت واحد در 

 چه زمينه اي ست؟
 

 مسئله نداشتن اصلي ترين: اصانلو
اولين . تشکيالت مستقل و آزاد است

خواست کارگران شرکت واحد اينست 
که سنديکايي را که تشکيل داده اند 
بتواند با آزادي و در چهارچوب 

 .قوانين کاري بين المللي فعاليت كند
 

ساير درخواستهاى : دويچه وله
 كارگران در چه مواردى است؟

 
دومين نارضايتي اينکه : اصانلو

دستمزدهايي که امروز کارگران 
شرکت واحد مي گيرند به جرات مي 
توانيم بگوييم که کمتر از نصف ميزان 
درآمدي ست که يک خانواده ي فقير 
در تهران براي امور زندگي به آن 
احتياج دارد، و اينکه طي سالهاي 
گذشته بتدريج قراردادهاي رسمي را 

قراردادي تبديل کرده اند و به کارگر 
اين از خواسته هاي اصولي کارگران 
است که قراردادي ها تبديل به 

يکي ديگر . قراردادهاي رسمي بشوند
از خواسته ها اين بوده است که ما 
پيمان نامه هاي دسته جمعي پنجگانه 
اي را از دوران ستم شاهي تا امروز، 
بوسيله ي سنديکاهايمان موفق شديم 

نيم که در آنها کارگران منعقد ک
توانستند حق و حقوقي را با تالشهاي 
متشکل سنديکاي خودشان بدست 
بياورند و از ساواک و حکومت شاه، 
که بقولي مي گويند آنقدر سرکوبگر و 

ولي . ديکتاتور و کودتايي بود، بگيريم
 به اين طرف که ۶۲متاسفانه از سال 

جلوي فعاليت سنديکاها گرفته شد ما 
 از نهادهاي کارگري مان محروم
در نتيجه امروز خواهان اين . شديم

هستيم که مفاد اجرا نشده آن پنج 
عالوه براين، . پيمان قبلي اجرا بشود

ما خواهان اين هستيم که پيمان دسته 
جمعي ششم بين نمايندگان سنديکاى 
کارگري شرکت واحد و کارفرما 

 .منعقد بشود
 

پيمان دسته جمعى : دويچه وله
 شامل چه درخواستهايى ششم
 است؟

 
در پيمان دسته جمعي ششم : اصانلو

مطالبات و درخواستهايي آمده که 
مربوط به امروز هست، با توجه به 
تغييراتي که جامعه کرده و نيازهاي 
جديدي که براي خانواده ها بوجود 
آمده و اينکه هزينه هايي در زندگي 

 ۶۲امروزه ي مان داريم که در سال 
   .نبوده

 
ممکن است اين را کمي : دويچه وله

 بيشتر توضيح بدهيد؟
 

براي مثال، حداقل دستمزد را : اصانلو
معموال چنين تعيين مي کنند که الاقل 
پنج نياز اوليه ي هر موجود زنده اي 

 مثل مسکن، بهداشت،  .را تامين بکند
خوراک، پوشاک، و آموزش و 
همينطور تفريح که البته چنانچه 

فرضا در بخش . انندکارگران بتو
آموزش امروز در تمام دنيا يک بخش 
از آموزش داشتن کامپيوتر در خانه 
ها و دانستن زبان انگليسي ست و 
همينطور زبانهاي خارجي ديگر، و 
همينطور وسايل کمک آموزشي که 
نياز امروز است و در داشتن يک معلم 
و شاگرد و تخته سياه و چوبدستي 

اند به خالصه نمي شود و نمي تو
عنوان آموزش پاسخگو خانواده ها و 
حتا کارگرهايي که بايستي ضمن 

و با . خدمت دائما آموزش ببينند باشد
اين اتوبوس هايي که جديدا مي آيد، 
دنده اي نيستند، اتوماتيک اند، بايد 
انگليسي بدانند تا بتوانند حروفي که 
روي دستگاه کنترل کننده ي اتوبوس 

.  را بخوانندمي آيد جلوي چشم شان
يعني يک بخشي از نيازهاي نوين 
جامعه ي ما، نيازهاي نوين آموزشي 
ضمن  خدمت و نيازهاي نوين 
خانواده هاي کارگري براي داشتن 
. ابزار مدرن آموزشي و ارتباطي ست

يا در رابطه با مسکن يک زماني به 
االن . داشتن يک طاق ميگفتند مسکن

 يک حتا. ما حتا آن طاق را هم نداريم
حتا . آپارتمان پنجاه متري هم نيست

من به جرات مي توانم . يک خوابه
 درصد کارگرهاي ۵۰بگويم بيش از 

شرکت واحد در حاشيه ها و 
دوردست هاي اطراف تهران زندگي 

    .مي کنند
 ٥بقيه در صفحه 
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براي دريافت 
  !چند كيلو بليت

  
  

پاي صحبت رانندگان 
  اتوبوس شركت واحد

  
ير از خبرگزاري  گزارش 
. دانشجويي ايسنا گرفته شده است

ا چند تن  در اين گزارش، خبرنگار 
از رانندگان شرکت واحد اتوبوس 
راني تهران  حومه به صحبت 

نشيند  گفته هاي آنان را  مي
اين گزارش براي . دده بازتاب مي

ا  آشنايي خوانندگان اتحاد کار 
مسائل  مشکالت رانندگان 
ان،  وبوس راني ته شرکت واحد 
از زبان خوشان،  درزير آورده 

  .شود مي
   
  

فضاي گرم و پر از دود يكي از 
هاي اتوبوسراني شركت  پايانه

واحد تهران و حومه مملو از 
مسافراني است كه در انتظار آمدن 

وس براي رسيدن به مقاصد اتوب
اي كه تازه از  خود هستند و راننده

راه رسيده بدون استراحت به 
صورت افتخاري حمل و نقل 
مسافران خط ديگري را به عهده 

باالخره پيرو مذاكرات قبلي . گرفت
و با حضور يكي از مسووالن 

هاي كارگري شركت واحد  تشكل
موفق به مصاحبه با چند تن از 

   .مرانندگان شدي
بر اين اساس پاي درد و دل چند 

شركت ) رانندگان(تن از كارگران 
واحد اتوبوسراني شركت واحد 

   .تهران و حومه نشستيم
 سال سابقه به صورت ١١حميد با 

رسمي در شركت واحد به عنوان 
او در . راننده مشغول به كار است

وگو با خبرنگار كار و اشتغال  گفت
 شش حقوق روزانه ما« :ايسنا گفت

 تومان است كه در ماه ٢٠٠هزار و 
 هزار تومان ١٨٠به حدود 

   ».رسد مي
وي با اشاره به محاسبه دقيق 
ساعات كاري براي پرداخت حقوق 

در خصوص افرادي « :توضيح داد
 ساعتي هستند ١٢كه رانندگان 

فاصله زماني بازگشت به ايستگاه 
كه به گاراژي معروف است ) خط(

به بر خالف ساعت رفت محاس
شود و حقوق اين دسته از  نمي

   ».يابد كارگران كاهش مي
او مشكالت و موارد اعتراض 
كارگران را به صورت عمومي در 
زمينه فيش حقوقي ندانست و 

مشكالت كارگران در « :گفت
هاي  ها و مزيت خصوص حقوق

به طور مثال شغل . جانبي است
خدماتي رانندگاني با كارگر توليد 

ان توليد در كارگر. متفاوت است
مراكز توليدي عالوه بر دريافت 
حقوق ثابت از پاداش توليد و 

وري برخوردار هستند كه به  بهره
طور مستقيم درصدي به كارگر 

گيرد اما كارگران شركت  تعلق مي
واحد تنها حقوق ناچيزي دريافت 

   ».كنند مي
وي با عنوان شغل رانندگي در 

آور  دسته مشاغل سخت و زيان
بايد مسووالن « :كردخاطرنشان 

مربوطه با در نظر گرفتن مشكالت 
كار براي كارگران شركت واحد كه 

وري و توليد مزاياي  از پاداش بهره
هايي از  ديگر محروم هستند، مزيت

 روز بدون سقف، ٦٢جمله عيدي 
لباس به همراه جزئيات دو دست 
در هر سال پرداخت ماليات حقوق 
د كارگران از سوي كارفرما و موار
   ».ديگر را براي آنها در نظر بگيرند

عالوه بر « :او خاطرنشان كرد
موارد ذكر شده رانندگان شركت 
واحد، امكانات رفاهي و انساني از 
جمله وقت صرف صبحانه، ناهار، 
خواندن نماز، استراحت و غيره را 
ندارند و از سوي ديگر با وجود 
تمام اين مشكالت در صورت 

بايد خرابي اتوبوس راننده 
پاسخگوي مسافران نيز باشد و 

آوري بليت و  همچنين وظيفه جمع
كنترل مسافران بر عهده رانندگان 

   ».است
رانندگان شركت « :وي اظهار كرد

واحد از كمترين تسهيالت در 
خصوص ارائه وام با مدت زمان 
انتظار طوالني برخوردارند، از 
سوي ديگر با وجود ديگر عواملي 

نطقه و چون خط اتوبوس و م
مسائل ديگر راننده كه در اختيار 
شركت است كه در صورت 
اعتراض به صورت ناعادالنه تغيير 

رانندگان شركت واحد حق . يابد مي
ها،  اعتراض به كم بودن مزيت

. ها وام و غيره را ندارند پاداش
تغيير منطقه يعني منطقه نزديك به (

اي  حمل زندگي راننده را به منطقه
   ».كنند يدورتر منتقل م

وي با اشاره به اينكه از نظر 
هاي قانوني مشكلي براي  مرخصي

رانندگان شركت واحد وجود 
تنها مشكل موجود « :ندارد، افزود

حضور اجباري رانندگان در 
روزهاي جمعه است كه فشارهايي 
در خصوص تغييرات عوامل 

شود و از سوي  مربوطه وارد مي
ديگر از لحاظ روانشناسي 

 از مدتي كار براي استراحت پس
افراد بخصوص راننده به منظور 
آرامش روان و اعصاب از نظر 

   «.روانشناسي تاكيد شده است
او وظيفه راننده را با توجه به 
شدت ترافيك و ازدياد مسافر تنها 
رانندگي و حمل و نقل مسافران 

آوري  جمع« :دانست و تصريح كرد
بليت راهنمايي و كنترل مسافر 

اننده است كه شركت وظيفه كمك ر
واحد بايد براي اين منظور افرادي 
را استخدام كند و از سوي ديگر 
شمارش بليت پس از پايان هر 
روز در مقابل نام هر راننده در 

شود كه پس از  كامپيوتر ثبت مي
گذشت چند سال و با توجه به 
تساوي و يا بيشتر بودن تعداد 

ها از ميانگين كل و پايه و يا  بليت
يابد كه   رانندگان افزايش ميگروه

بر اساس اين ارتقاي پايه و يا 
گروه افزايش حقوق، سهولت در 
گرفتن مرخصي و مزاياي ديگر 

   » .گيرد مدنظر قرار مي
با در نظر گرفتن « :وي ادامه داد

اين مسائل نگرفتن بليت از 
آموزان و ارائه كارت منزلت  دانش

براي سالمندان و معلوالن مزاياي 
گان در اين زمينه كاهش رانند
    » .يابد مي

 ساله نيز با پنج سال ٢٧ابراهيم 
سابقه كار در شركت واحد به 
عنوان راننده اتوبوس به خبرنگار 
ايسنا در زمينه مشكالت 
همكارانش با بيان اينكه حقوق و 
مزاياي دريافتي وي با وجود 
زحمت فراوان بسيار ناچيز است، 

زينه مواردي از جمله جمع ه« :گفت
، هزينه ٢١٠خوار و بار در ماه 

 هزار و كمك هزينه ١٢اوالد 
مسكن هشت هزار تومان و كمك 

 هزار تومان ١٠هزينه ناهار را نيز 
توان به عنوان مثال نام برد كه  مي

 هزار تومان ٢٤٠در مجموع حدود 
هاي  شود و با كاهش هزينه مي

ماليات و بيمه در نهايت حدود 
ه باقي  هزار تومان در ما١٥٠
   ».ماند

عالوه بر پرداخت « :وي ادامه داد
نشدن حق اياب و ذهاب 

هاي يك طرفه وجود دارد  سرويس
و از سوي ديگر با وجود حضور 
يك كمك راننده و خدمه به همراه 

هاي اوليه  راننده اتوبوس در سال
تاسيس شركت در حال حاضر به 
منظور كاهش فشارهاي موجود 

تيار اي در اخ حتي كمك راننده
گيرد و وظيفه  رانندگان قرار نمي

آوري بليت و كنترل و  جمع
راهنمايي مسافران بر عهده 

    » .رانندگان است
 ساله ـ راننده منطقه شش ٣٠عطا 

شركت واحد ـ است كه در سال 
هاي   به علت فعاليت در تشكل٨٤

كارگري با مشكالتي مواجه شده 
او نيز به خبرنگار ايسنا . است
 قانون ١٣١طبق اصل ماده « :گفت

 قانون ٢٦كار و اجراي اصل 
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اساسي ايران به منظور حفظ 
حقوق و منافع مشروع، قانوني، 
بهبود وضع اقتصادي كارگران و 
كارفرمايان خود متضمن حفظ 

كارگران . منافع جامعه هستند
مشمول قانون كار در يك حرفه يا 

توانند به منظور تشكيل  صنف مي
قدام كنند كه هاي صنفي ا انجمن

متاسفانه با وجود قوانين به بهانه 
عضويت در سنديكا و به دليل 
اقدام به گرفتن وام از شهرداري از 

   ».كار اخراج شدم
يكي ديگر از رانندگان كه خود را 

به علت برخي « :شاغل ناميد، گفت
برخوردها كه با مسووالن مربوط 
بوده است به منطقه يك شركت 

 ١٠ر مدت واحد تبعيد شدم و د
سال خدمت در اين شركت به 

   ».ام مناطق گوناگون تبعيد شده
 به عنوان ٦٤وي كه از سال 

بسيجي در جنگ تحميلي حضور 
داشته و جانباز نيز هست، ادامه 

جدا از مشكالت موجود در « :داد
اين شغل سخت مواردي چون 
پايين بودن سطح حقوق واقعي، 
نبود امكانات رفاهي و تفريحي 

ها،  هاي آنان، ترافيك هخانواد
فشارهاي روحي، برخورد مردم و 
مسافران، كم بودن و يا نبود وقت 
صرف ناهار بر سختي شغل 

   ».افزايد رانندگان شركت واحد مي
او با اشاره به تبليغات موجود بر 

هاي شركت واحد  روي اتوبوس
با وجود پرداخت « :تصريح كرد

هايي براي اين تبليغات به  هزينه
واحد مبلغي به منظور شركت 

نمايش و چرخاندن اين تبليغات در 
سطح شهر به راننده مربوطه تعلق 

   ».گيرد نمي
 ساله نيز با وجود اينكه ٤٤حسن 

 سال سابقه كار در اين شركت ١٣
طبق قانون كار « :دارد، گفت

كارفرما موظف است براي كارگر 
تحت نظارت خود در جوار كارگاه 

ن مناسبي و يا در محل ديگري مكا
براي زندگي فراهم كند و الزم 
است بدانيد كه متاسفانه با اين 

   «.وجود من هنوز مستاجر هستم

وي با اشاره به مشكالت موجود 
كه از سوي ديگر همكاران مطرح 

بسياري از « :شد، تصريح كرد
رانندگان شركت واحد حق صحبت 
با افرادي چون خبرنگار و متفرقه 

ده ندارند و در صورت مشاه
   »شوند بازخواست مي

اي ديگر از مسائل و  راننده
مشكالت مديرعامالن گذشته و 
حال شركت واحد خبر داد و 

بيشتر فشارهاي اين تغيير « :گفت
و تحوالت بر رانندگان شركت 

شود و از سوي  واحد تحميل مي
ديگر ارتباط غير مستقيم و سخت 
رانندگان با مديرعامل، عاملي ديگر 

ين مشكالت به براي افزايش ا
   » آيد حساب مي

بر اساس « :او در خاتمه افزود
قانون پس از شش ماه و حداكثر 
يك سال راننده قراردادي بايد به 
صورت رسمي به استخدام شركت 
واحد برسد كه متاسفانه اين امر 
صورت نگرفته است و رانندگاني 
پس از شش سال سابقه قراردادي 

   ».اند هنوز رسمي نشده
 تمام اين زحمات و سختي با وجود

كار رانندگان در آخر روز و ماه 
توانند پاسخگويي خانواده  نمي

خود باشند و گذشته از اين در 
مقابل ارائه خدمت به مردم حتي از 

اي  سوي آنها، لطفي و مهرباني
از سوي ديگر . كنند دريافت نمي

رانندگان عالوه بر رانندگي موظف 
 آوري بليت به كنترل و به جمع

راهنمايي مسافران نيز هستند كه 
گاهي براي اين جدا از دريافت 
نكردن پاداشي و مزيتي از سوي 
مردم مورد سرزنش و ناسزا قرار 

   .گيرد مي
به گفته يكي از اين رانندگان، 

كم  انعكاس سخنان آنها شايد دست
اين شعر را به ذهن مردم بياورد 

» ...آدم اعضاي يكديگرند  بني«كه 
ندك بر درد اين قشر از و مرهمي ا
   .جامعه باشد

پس از پي بردن به مشكالت 
رانندگان شركت واحد از زبان 
خودشان ابراهيم مددي ـ رييس 

سنديكاي رانندگان اتوبوس شركت 
واحد تهران و حومه ـ در پاسخ به 

اكبر عيوضي ـ عضو شوراي  علي
اسالمي كار شركت واحد مركز ـ 
كه چندي پيش در مودر اين 

ران اظهار نظر كرده بود كارگ
   .سخناني ارائه كرد

مددي رسمي شدن كارگران 
قراردادي شركت واحد را پس از 
يك سال نادرست، عنوان كرد و 

رانندگاني وجود دارند كه با « :گفت
وجود اينكه به مدت دو سال 
قراردادي هستند اقدامي در جهت 
رسمي شدن آنها از سوي شركت 

   ».انجام نشده است
ا اشاره به اعتراض آرام مددي ب

رانندگان با روشن كردن 
هايشان در هفته گذشته تاكيد  چراغ
در اطالعيه و بيانيه آن روز « :كرد

هاي متعدد كارگران اين  خواسته
شركت مطرح شد كه متاسفانه 

كدام مورد بررسي و توجه از  هيچ
سوي مسووالن مربوطه قرار 

   ».نگرفت
 اسفندماه هر« :وي خاطرنشان كرد

سال به كارگران شركت واحد يك 
شود  دست كت و شلوار داده مي

كه متاسفانه در سال گذشته 
 نيز ٨٢تحويل داده نشد و در سال 

با شش ماه تاخير به دست 
كارگران رسيد و در صورت نبود 
پيگيري از سوي رانندگان و 
كارگران شركت واحد مسائل و 
حقوق معوقه آنها فراموش خواهد 

   ».شد
 تبعيض بين كاركنان در او از

« :شركت واحد خبر داد و افزود

رانندگان از داشتن حق ناهار 
 تومان براي ٩٠٠محروم هستند و 

 تومان براي خوار و ٢١٠ناهار، 
بار، شش هزار تومان براي حق 

شود كه متاسفانه  مسكن داده مي
بسياري از اين مسائل براي 

   ».كاركنان ديگر متفاوت است
ه شرايط اجتماعي، او با اشاره ب

اقتصادي و تورم موجود در 
حقوق دريافتي « :جامعه ادامه داد

هاي  اين كارگران كفاف هزينه
كند و از سوي ديگر  زندگي را نمي

با وجود اينكه شركت واحد 
اتوبوس راني تهران و حومه 
وابسته به شهرداري تهران است 
اما شهرداري عالوه بر اينكه 

ود را حقوق دريافتي كاركنان خ
هاي ديگري از  مي پردازد مزيت

 هزار تومان بن كمك ٥٠٠جمله 
هاي تكميلي به  هزينه زندگي، بيمه

گيرد  كارگران و كارمندان تعلق مي
كه كارگران شركت واحد از اين 

   ».امر مستثني هستند
وي با تاكيد دوباره بر تبعيض  

بين كاركنان و كارگران شركت 
نان بسياري از كارك« :واحد افزود

خدماتي و دفتري شركت واحد در 
كنند كه  طول روز شير دريافت مي

رانندگان اين شركت به بهانه فاسد 
شدن شير از اين امر محروم 

   ».هستند
 منطقه ١٠در « :او تصريح كرد
 مركز شوراي ١٠شركت واحد، 

اسالمي كار شركت واحد وجود 
دارد كه مكاني به نام شوراي 

كز اسالمي كار شركت واحد مر
  ».وجود ندارد
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  »امام زمان«دولت 
  

هاي اخير، همراه با برگزاري  ها و هفته در ماه
نهمين دوره رياست جمهوري و » انتخابات«

» امام زمان«تشکيل دولت جديد، بحث و طرح 
در محافل مذهبي و حکومتي، باري ديگر، باال 

خصوصاً با نزديک شدن سالروز . گرفته است
 ٢٩( شعبان ١٥والدت امام دوازدهم شيعيان، 

اين گونه تبليغات و القائات، ) شته شهريور گذ
در مجامع و منابر مذهبي ـ سياسي رژيم، اوج 

يثها، که  اين قبيل حرفها و حد. اي يافته بود تازه
هاي داخلي و مطبوعات »سايت«بعضاً در 

يابد، مضامين مختلفي  حکومتي هم بازتاب مي
امام » ظهور«از جمله موعد . گيرد را در بر مي

وي، که از بس متنوع و » عالئم ظهور« و زمان
متناقض و مورد اختالف راويان و پيروان 
است که هر دسته و گروهي چيزهاي مورد 
نظر و دلخواه خويش را به عنوان عالئم 

چنان که . کند ظهور، طرح و تبليغ مي» واقعي«
اي حکومتي، از حوزه و سپاه،  مثالً، دارودسته

ثبت نام که از سال گذشته مبادرت به 
اند، تشکيل  عمليات انتحاري کرده» داوطلبان«

را هم جزو عالئم » لشکرهاي استشهادي«اين، 
  !کنند و عوامل ظهور امام زمان قلمداد مي

اي که بيش از همه در اين ايام در  اما سوژه
» ي برنده«محافل و منابر وابسته به جناح 
شود، رابطه  انتخابات کذائي مطرح شده و مي

طبق اين . نژاد با امام زمان است مديدولت اح
ترفند تبليغاتي،موعد ظهور امام دوازدهم، که 
همواره مورد انتظار شيعيان بوده، بسيار 
نزديک است و، بنابراين، پيروان راستين او هم 

ها و عوامل ظهورش را فراهم کنند و  بايد زمينه
سازي و  نژاد هم زمينه تشکيل دولت احمدي
 آن امام است و، از اين تدارکي براي حضور

است و هر » امام زمان«رو، اين دولت، دولت 
کس با آن مخالفت کند به مخالفت با خود امام 

  !زمان برخاسته است
توسل به باورها و پندارهاي مذهبي، براي 
پيشبرد مقاصد سياسي، در جمهوري اسالمي 
که دين را با دولت در همه ابعاد سياسي، 

تصادي آن آميخته و فرهنگي، اجتماعي و اق
در . ادغام کرده است، البته، هيچ تازگي ندارد

واقع، اين قبيل القائات، استفاده ابزاري از 
تعلقات و تعصبات ديني و عوامفريبي از 

هاي رايج گردانندگان حکومت اسالمي از  شيوه
هم يکي از » امام غايب«آغاز استقرار آن، و 

سوژهاي شاخص و هميشه حاضر آن بوده 
  .تاس

خدايا، خدايا، «از همان ابتدا، هنگامي که شعار 
را ساخته و » !تا انقالب مهدي خميني را نگهدار

مرتباً در مساجد، نمازهاي جمعه و جماعت، 
راديو و تلويزيون، مجامع دولتي، 

فرياد زدند، ...  و هاي حکومتي راهپيمايي
خواستند چنين وانمود کنند که نه فقط  مي

رجع تقليد و بنا به اعتقاد خميني، به عنوان م
است بلکه دولتي » نماينده امام زمان«شيعيان، 

است، » امام زمان«هم که او تشکيل داده، دولت 
يعني (و نه تنها اين دولت زمينه ظهور او 

را که آرزوي شيعيان است ) انقالب مهدي
آورد بلکه خود نيز تا آن زمان  فراهم مي

  !يابد استمرار يافته و به آن اتصال مي
و رهبري » انقالب اسالمي«در آن زمان که تب 

خميني بسيار واگير و فراگير شده بود، » امام«
ني که اگر نه در حضور ديگران،  بودند مؤمنا

را که تازه ظاهر » امام«در خلوت خويش اين 
شده بود با آن امام که در انتظار ظهورش 

فخرالدين حجازي، . گرفتند بودند، اشتباه مي
 معرکه گيران سابق و سرشناس رژيم يکي از

هنگامي : بود که اين را آشکارا بر زبان آورد
که نمايندگان مجلس اول رژيم در حسينيه 
جماران به حضور خميني رسيدند، وي به 

يندگي از طرف همقطاران خود، پس از  نما
» بت شکن«شرحي مبسوط در مدح و ثناي 

ا ر» حجاب«درخواست کرد که » امام«زمان، از 
کنار زده و هويت خود را بر همگان بنماياند 

اما خميني !). خودتي) امام زمان(اماما بگو که (
امام زمان را نقدتر و » نيابت«که مسند 

ديد و فراست  تر بر حال خود مي مناسب
اش هم بيش از آن بود که چنين  سياسي

خطائي را مرتکب بشود، بر او تشر زد که اين 
با اينهمه، چنان که ! کندحرفها را ديگر تکرار ن

يم، خود خميني هم در اين باره دچار  بعدها ديد
برخي خلجانهاي ذهني گرديد و به نقد عملکرد 

» موفقيتهاي«و مقايسه » ابنياء و اوصياء«
هاي آنها پرداخت و  جمهوري اسالمي با ناکامي

واليت فقيه و » حکم حکومتي«سرانجام هم، 
اجراي خود حفظ نظام را برتر از » مصلحت«

در هر صورت، . احکام اسالم به حساب آورد
را خالي کرد » صحنه«خود خميني هم باالخره 

هم به وقوع نپيوست، ولي » انقالب مهدي«و 

توسل به سوژه امام زمان توسط سردمداران 
  .و مسئوالن حکومتي همچنان ادامه يافت

هاي بعد از انقالب بهمن، که  در نخستين ماه
 موسسه دولتي و خصوصي صدها کارخانه و

دچار اختالل و تعطيلي شده و کارگران و 
کارمندان آنها، بدون دريافت دستمزد و حقوق، 
به حال خود رها شده بودند، يکي از مراکز 

سازمان «مورد مراجعه انبوه بيکارشدگان هم 
بود که رياست آن، در آن » برنامه و بودجه

زي رو. فر بود هنگام، در دست علي اکبر معين
که صدها کارگر يک شرکت ساختماني و 

گي به شکايت و تعيين  پيمانکاري براي رسيد
تکليف خود به سازمان برنامه آمده و در 

فر  سرسراي ورودي آن نشسته بودند، معين
در جمع شاکيان حاضر شده و به ايراد 
سخنراني پر حرارتي پرداخت که مضمون 

لت اين دو: اصلي و چکيده حرفهاي او اين بود
مثل دولتهاي سابق نيست و شما هم نبايد در 

اين دولتي . مقابل آن بايستيد و تحصن کنيد
است که در رأس آن نائب امام زمان، امام 

اين دولت امام زمان است و من . خميني است
شما بايستي صبر . هم وزير امام زمان هستم

تتان  و تحمل داشته باشيد تا به مشکال
ن سخنراني، رئيس بعد از اي! رسيدگي شود

سازمان برنامه، بدون آن که منتظر پاسخ يا 
زده  اظهار نظر معترضان باشد، آن جمع حيرت

اجتماع آن . را بر جاي نهاد و آنجا را ترک کرد
روز کارگران بدين ترتيب پايان يافت و 
مشکالت آنها نيز هيچ وقت حل نشد، اما 
استفاده از اين گونه شگردها براي ارعاب و 

ش کردن صداي اعتراضات و خامو
ها، بارها و بارها، به وسيله مسئوالن  طلبي حق

  .دولتي تکرار گرديد
با شروع و تداوم جنگ ويرانگر هشت ساله، 

امام زمان به اشکال » ظهور«حضور و 
نه تنها . يثي متواتر گشت گوناگون هم حد

امام زمان و ديگر ائمه و » امدادهاي غيبي«
، بلکه حضور »مقدسدفاع «اوليا در جريان 

ها به روايتهاي  خود امام زمان در جبهه
. مختلف نقل گرديده و يا در مطبوعات درج شد

اهللا خزعلي، که در آن زمان عضو  از جمله، آيت
فقهاي شوراي نگهبان بود، گواهي داد که 
شخص امام زمان، سوار بر اسبي سفيد، در 

رواج گسترده اين . ها ظاهر شده است جبهه
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وايتها، سرانجام بخشي از مردم را به قبيل ر
در » سوارکار اسب سفيد«اين باور رساند که 

ستاد «واقع نمايشي است که به کارگرداني  
يا سپاه پاسداران، شبها در اين » تبليغات جنگ

. شود يا آن منطقه جنگي به صحنه آورده مي
  !واهللا اعلم

در همين حال، همراه با تشديد سرکوب و 
خفقان در جامعه، از جانب گردانندگان 

» سربازان«اي به  جمهوري اسالمي نقش تازه
نخستين بار خود . امام دوازدهم محول گرديد

خميني بود که مأموران اطالعاتي، امنيتي و 
سربازان گمنام امام «جاسوسي رژيم را 

ين عنوان به ناميد، و بعد از او هم، هم» زمان
وسيله ديگر سران حکومتي و يا در 

هاي وزارت اطالعات رژيم مرتباً تکرار  اعالميه
اي، و  در پي قضيه قتلهاي زنجيره. شده است

افشاگريهاي جسورانه تني چند از 
نگاران و زندانيان سياسي، تعدادي از  روزنامه

هم باالخره نام پيدا » سربازان گمنام«اين 
 آشکار شد که آنهايي که کردند و بر همگان

شوند،  ناميده مي» سربازان گمنام امام زمان«
گران، جالدان و  در واقع، بازجويان، شکنجه

. مکشان در خدمت رژيم حاکم هستند آد
دانيم،  تعدادي از همين عناصر هم، چنان که مي

نژاد در مسند وزارت و  اکنون در دولت  احمدي
  .اند رياست جاي گرفته

ن جنگ، توسل به نقش و حضور بعد از پايا
مستقيم امام غايب در امور سياسي و تبليغاتي 
جمهوري اسالمي، نسبت به دوره قبل، تا 

هاي  اي کاهش يافته و يا کمتر در رسانه اندازه
لکن اين بدان معني . يابد همگاني بازتاب مي

نبود که اين سوژه به فراموشي سپرده شده 
اسبق کشور همانطور که سخنراني وزير . است

که از نوار پياده شده و در يکي از (
به ) هاي حکومتي درج گرديده است روزنامه

دهد، گردانندگان اين  عنوان نمونه نشان مي
رژيم، به هيچ وجه، حاضر به رها کردن 

  !گريبان امام زمان نيستند
علي محمد بشارتي، وزير کشور دولت 

 به ١٣٧٥رفسنجاني، در سفري که در مهرماه 
يز کرده بود، در يک سخنراني در جمع تبر

گفتگوي خود «مسئوالن اين شهر، ضمن شرح 
تقديم کارنامه هفده سال انقالب «، »با خداوند

، مقايسه حکومت جمهوري »اسالمي به خداوند
کارت «، »حکومت اميرالمومنين«اسالمي با 

البالغه به  قرمزي که اميرالمومنين توي نهج
بافته ديگر از آسمان ها  و ده» استاندارش داده

ها،  بسيجي«: و ريسمان، چنين گفت

! هاي شهدا و ايثارگران ها و خانواده عاشورايي
در مکه ظهور ) عج(روزي که امام زمان 

کنند و از مکه به طرف مدينه به راه  مي
افتند، در بين راه توسط قواي عربستان  مي

. شود شوند، کار بسيار سخت مي محاصره مي
خواهد حکومت جهاني  ي که ميامام زمان کس

اسالم را تشکيل بدهد، در محاصره قرار 
امام زمان به بعضي از اصحابش . گيرد  مي
فرمايد برويد و به جوانان ايراني بگوييد،  مي

به مجرد اين که اين خبر به ايران . بيايند
رسد اين جواناني که رفتند عمليات  مي

 به طرف افتند را کردند، راه مي... القدس و طريق
روند که امام زمان را از  عربستان و مي

آماده باشيد براي تشکيل . محاصره خارج کنند
  .«!حکومت جهاني

که علي » حکومت جهاني«آماده باش براي 
آن را داده بود، به » بشارت«محمد بشارتي 

جايي نرسيد و با روي کار آمدن دولت خاتمي، 
ر اش هم کنار رفتند و دو بشارتي و دارودسته

اي از کشمکش در ميان دستجات حکومتي  تازه
اينان و خصوصاً باندهايي که . آغاز گرديد

رژيم گردآمده بودند، براي کنار » رهبر«دور 
زدن رقيبان خود نيز دست به دامان امام 

آخرين نمونه اين گونه تشبثات . دوازدهم شدند
اهللا مشکيني، رئيس مجلس  هم اظهارات آيت

نتخابات مجلس هفتم رژيم خبرگان، در جريان ا
وي مدعي گرديد که .  بود١٣٨٢در سال 

فهرست اسامي نمايندگان منتخب اين مجلس به 
امام زمان عرضه شده و ايشان همه اين 
! نمايندگان را، يک به يک، تأييد کرده است

طرفه اين که، طبق گفته خود مشکيني اين 
فهرست زماني به امام زمان ارائه شده که 

ت نامزدهاي انتخاباتي هم قطعي و اصالً ليس
  !نهائي نشده بود

حکومتهاي استبدادي براي ادامه حاکميت خود 
 برداري از احساسات و اعتقادات  غالباً به بهره

مذهبي و سنتي اقشاري از مردم روي 
آورند و رژيم جمهوري اسالمي نيز که با  مي

هاي مذهبي  گيري از دين، و باورها و آيين   بهره
نيز ... امام غايب، عاشورا، شهادت ومانند 

استبداد مضاعفي را بر جامعه ما تحميل کرده 
است، چنين شگردهايي را همواره به کار گرفته 

اما تالشها و تقالهاي اخير گردانندگان . است
امام زمان » ظهور«حکومتي براي طرح و تبليغ 

و نظاير اينها، بيش از هر » امام زمان«و دولت 
گي آنهاست که در   درماندچيزي حاکي از

جريان انتخابات قالبي اخير فقدان مشروعيت 
آبرويي آنها هر چه بيشتر آشکار و عيان  و بي

هاي آنها در  گرديده و همچنين ماجراجويي
مورد پرونده اتمي، انزواي شديدتر آنها و 
احتمال رويارويي با بخش بزرگي از جامعه 

  .جهاني را به دنبال آورده است
 
 

  
اخوان سنديكاي شركت واحد فر

 اتوبوسراني تهران و حومه
  

  
 

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و 
حومه، با انتشار فراخواني از رانندگان اتوبوس هاي 
شركت واحد تهران و حومه خواسته است، از روز 

اين . دوشنبه از گرفتن بليط از مسافران خودداري كنند
اقدامات اعتراضي سنديكا براي فراخوان در ادامه ي 

تحقق خواسته هاي كارگران شركت واحد، كه مورد 
پشتيباني گسترده رانندگان شركت واحد قرار گرفته 

در حركت اعتراضي قبلي . است، صورت مي گيرد
اين سنديكا كه شهريور ماه گذشته صورت گرفت، بنا 
به گفته ي مسئولين سنديكا، بيش از هشتاددرصد 

  .ركت واحد مشاركت كردندرانندگان ش
  

در فراخوان سنديكاي كارگران شركت واحد 
  :اتوبوسراني تهران و حومه به اين منظور آمده است

ضمن ارج نهادن به حركت پرشكوه، اتحاد، 
، 16/6/84همبستگي و دادخواهي شما در تاريخ 

احتراما به آگاهي مي رساند پيرو اطالعيه قبلي كه تا 
ولين مربوطه جهت رسيدگي  به مسئ31/6/84تاريخ 

به خواسته هاي صنفي فرصت داده شده بود، متاسفانه 
عمال هيچ كدام از خواسته هاي كارگران شركت 
واحد تامين نگرديده و حتي قول مساعدي هم داده 

لذا سنديكاي كارگران شركت واحد . نشده است
ضمن درخواست رعايت كامل حقوق شهروندان و 

 كامل نظم سنديكايي از مسافران گرامي با رعايت
شما رانندگان گرامي و زحمتكش شركت واحد 

 قانون 172 و 48، 6درخواست مي نمايد طبق ماده 
كار جمهوري اسالمي ايران و مقررات آئين نامه 
راهنمائي و رانندگي و رعايت اصول بهداشت و 

 از دريافت بليط مطلقا 25/7/84ايمني كار، از تاريخ 
 .خودداري فرمائيد
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  ، ال كارواستثمار در اعماق معدن مس س30پس از » قلي زاده « سهم  
  .شراره هاي آتش  بود  

   جمشيد مهر
در تير ماه گذشته غالمرضا قلي زاده 
پس  ساليان متمادي كار در معدن مس 

در بيرجند آن هم پس از » قلعه زري « 
  تقاضاي ردزنشستگي ، در اعتراض به با

 نياز  و صالاستي و وام هزارتومان50
 حقوق هما 17 دريافت عدم از ناشي

 خود را به شعله هاي آتش سپرد ماهانه ،
تا ديگر شاهد جنين تجاوزاشكار ، . 

هرج مرج و بي قانوني  و تباه كردن 
اش از سوي  زندگي خود و خانواده

سرمايه داران و دولت حامي اشان  
اودر روستاي فدشك در بين . نباشد 

  در كوير زندگي بيرجند-جاده خوسف
 30سالبان دراز ، درازتر از . مي كرد 

سال و يا بيشتر با برآمدن آفتاب به سوي 
از حفره ها و دهليز . معدن مي رفت

هاي معدن سنگ مس را  با ديلم ،  
دريل و ديناميت ، بر مي كند ، در 
واگونك ها از تونل هزار توي معدن به 

در فرو نشستن . سطح زمين مي راند 
   بسوي خانه كوچك دو اتاقه  آفتاب

كويري اش با باد گيرهاي  بلند بر مي 
نان شب را سق زده يا نه ، .  گشت 

تا باطلوع آفتاب بر خيزد و . خفته بود 
اميد و آرزويش اين كه .  تكرار ديروز 

حاصل دسترنج و كارش را مايه خوشي 
، شادي رفاه و نيك بختي فرزندان  و 

 و تاول او بر پينه. همسرش كند 
دستانش لبخند مي زد به اين اميد  كه بر 

  .دستان فرزندانش پينه و آبله نباشد 
 سال بود كه صاحبان 5 يا 4اما اكنون 

. معدن حقوق او را بموقع نمي دادند 
. گاه چند ين ماه حقوق نمي گرفت 

درفروردين  امسال باز نشسته شد ، ولي 
 ماه حقوق اش را طلب داشت  17هنوز 

ين مدت بارها و بارها و در اين در ا. 
اواخر كه وضع مالي اش از هميشه بدتر 
شده بود ، هر دو روز يكبار به معدن مي 
رفت تا شايد اندكي از هفده ماه حقوق 

در .پرداخت نشده اش  را دريافت كند 
 ماه گذشته پس از بازنشستگي تامين 4

اجتماعي هم حقوق بازنشستگي وي را 
  . پرداخت نكرده بود 

اينك سرمايه داران در حال بند و بست 
و چانه زدن براي دست به دست كردن 
معدن و خريد و فروش آن و واگذاري 
به بخش خصوصي و يا دولتي هستند 

. قلي زاده نقطه اي از اين دايره نيست .
 سال آزگار 30او قرباني است اگر چه 

 ماه 17در معدن كار كرده باشد ، يا 
  . با شد حقوق او پرداخت  نشده

قلي زاده دو روز قبل از حادثه با 
همسرش به اداره تامين اجتماعي مي 
رود تا حقوق بازنشستگي اش را در 

او به دخترش قول داده بود . يافت كند 
» . امروزحتما با پول بر ميگردد« كه 

مسئول تامين اجتماعي تاريخي را روي 
برگه اش براي مراجعه بعدي ثبت مي 

برويد ودر اين « . و مي گويد .كند 
زمان دو باره بيائيد ، تا ببينيم چه كار مي 

« همسرش مي گويد  »  .شود كرد 
حالش داشت بهم مي خورد  ، اصرار 

  » ميكرد اما جوابش را ندادند 
شايد آن « ميگويد .  به معدن مي رود 

جا پولم را دادند و شرمنده اين بچه 
در « . دخترش را مي گفت .  » . نشدم 
مثل . ن هم جواب درستي ندادند معد

« . قلي زاده  التماس مي كرد. » . هميشه 
دويست هزار , خواهم  همه پولم را نمي

, نمي شود ,  گفتند. تومانش را بدهيد 
اصرار كرد كه الاقل صد هزار تومانش 

گفت من به . باز قبول نكردند . را بدهيد
بچه ام قول دادم يك كمي از پولم را 

آن . روز دست خالي نروم بدهيد كه ام
به ,  آقايي كه مسوول حسابداري بود

همان طور . هيچ رقمي راضي نشد 
   »  . برگشتيم 

دو شب بعد پاسي از شب گذشته ، قلي 
زاده  خود را به شعله هاي آتش مي 

فرزندانش شعله هاي آتش را . سپارد 
اين قلي زاده . در حياط منزل مي بينند 

ن شعله ها حتي دم بود كه ايستاده در ميا
تا . صدائي بر نمي آورد . نمي رد 

ديگران صدايش را نشنوند  ، كه 
او بي صد ا و . بخواهند نجاتش دهند 

فرياد مي سوخت  ، بدون اينكه كمك 
  . بخواهد 

مدير كل «  اما  هدايت اهللا جمالي پور  
 انتظامي استان خراسان جنوبي –سياسي 

ره معدن كه خود از اعضاي هيات مدي»
  زاده قلي«   مي گويد  . قلعه زري است 

 از بلكه ، نيست زري  قلعه معدن كارگر،
»                                                                              است شده بازنشسته جاري سال ابتداي

 عدم و هزارتوماني50 وام تقاضاي وي 
ق از سوي قلي زاده حقو ماه 17 دريافت

 قلي تنها نه  وي گفت.را تكذيب كرد 
 بلكه ، نداشته مشكلي مالي لحاظ به زاده
 هزارتومان 600 الي 500 حدود ماهانه
 اجتماعي تامين از بازنشستگي سنوات
 پور جمالي  !است كرده  مي دريافت
 مشغول معدن اين در كارگراني : گفت

 حقوق از بيشتر حقوقشان كه كارند به
 يك از بيش و است جمهوري رئيس
 دريافت دستمزد ماه در تومان ميليون

  وي مسائل در ار تباط با مرگ .كنند  مي
به »  و تو هين   جوسازي« قلي زاده را 

 اين چون« نظام مي داند و مي گو يد 
 را نظام حيثيت المللي  بين نگاه در مساله
 به شهروند يك كه برد  مي سوال زير

 دست از را جانش تومان هزار 50 خاطر
 نظام به توهيني اين من نظر از. بدهد
 17 پرداخت عدم موضوعو  »   . است
 از ناشي را كارگران به حقوق ماه

 معدن قبلي مديريت ضعيف عملكرد
 زاده قلي :  داد " احتمال " و مي داند 

 كه باشد بوده كساني زمره در هم
 پرداخت قبلي ورشكسته مديريت
 جديد مديريت "گردن به" را حقوقشان
  . است گذاشته

 مبلغ پرداخت  همچنين پور جمالي  
 به تومان هزار 300 و ميليون يك

 بعد روز در "زاده  قلي " مرحوم خانواده
 ماجراي نكردن گيري پي براي حادثه از

 را شايعه دانست وكارگر اين مرگ
 به را مبلغي تا داديم دستور ما  « :گفت
 نيازهاي اگر يحت و كنند كمك ها آن

. » .بشود طرف بر داشتند هم ديگري
  . نياز به تحليل و تفسير نيست 

كارگران ايران امروز مورد تعرض و 
تهاجم همه جانبه نظام حاكم در ايران 

همگي از وزارت كار ، . قرار گرفته اند 

وزارت تامين اجتماعي  ، سرمايه داران 
صاحبان صنايع ومعادن و كارخانه داران 

اد هاي اقتصادي دولتي و خصوصي ، نه
، نهاد هاي قضائي تا مسئولين ريز و 

 امنيتي ، سپاه و بسيج –درشت انتظامي 
وحراست در اين تعرض و تهاجم 

در . همدست و همداستان هستند 
شرايطي كه از يك سو دولت و سرمايه 
داران كارخانه ها را تعطيل و بيكاري و 
ا بيكار سازي را گسترش  ، و زمينه ر

براي هرگونه اجحاف و زور گوئي و 
قانون شكني آشكار و پنهان فراهم 

از سوي ديگرتمهيدات همه . ميكنند 
جانبه اي بكار گرفته مي شود تا با نقض 
، فسخ و از محتوا خالي كردن قانون 
كارو همين رژيم و تغيرات در آن در 
راستاي الزامات نئوليبراليسم جهاني و 

 سازي و  اجراي سياست هاي خصوصي
با حاكم كردن هرح ومرج و بي قانوني 
، تهاجم و تعرض خود راعليه كارگران 
و مزد و حقوق بگيران  نهادينه و قانون 

و از طريق قانوني كردن بي . مند سازند 
قانوني و اعمال سركوب و سلب ابتدائي 
ترين حقوق كارگران بي خانماني ، 
فالكت و تيره روزي كارگران را 

  .گسترش دهند
 در چنين شرايطي تنها با متحد كردن 
مبارزات پراكنده كارگران و مبارزه 
متشكل و متحد آنان براي بر پائي 
تشكل هاي مستقل كارگري راه 
ديگري براي جلوگيري و پايان دادن به 
اين تعرضات وتهاجمات پيش روي 

تالش ها و . كارگران وجود ندارد
مبارزات صورت گرفته در يكي دو 

براي بر پائي تشكل هاي سال اخير
مستقل كارگري  و سرنوشت قلي زاده 
ها كه پس از ساليان متمادي كار و 
استثمار اين چنين مورد اجحاف ، ستم و 
بي قانوني و تهاجم سرمايه داران و 
دولت حامي آنها قرار مي گيرند تائيد و 
گواهي براين نياز عاجل وبي درنگ 

  .  همه كارگران ايران است 
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 باز هم پيرامون پروژه سياسي
 رضا اکرمي 

 
در حاليكه اكثر مباحث ما براي شكل دهي به يك 
جريان جمهوريخو اه ،دمكرات و الئيك ، طي چند 

، » مسئله ملي «سال گذشته حول مقوالتي چون 
محتوي و شكل جمهوري و همچنين چايگاه عدالت 
اجتماعي در صفوف ما دور مي زده است و در 

 دانيم خوشبختانه سالهاست در ميان حاليكه مي
نيروهاي اين طيف ، موضوعاتي چون تعهد به حقوق 

ي جهاني حقوق بشر و  و آزاديهاي مصرح در اعالميه
يا تأمين آزادي اديان، اعتقادات، وجدان، انديشه، 
بيان، قلم، سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات ، 
اعتصاب ولغو هرگونه تبعيض جنسي ارزشهائي 

 يرفته شده و تا حدودي كم مناقشه اند، پذ
هستند دوستاني كه هنوز بر اين باورند كه اگر مي 
خواهيم در كنار هم كار مشتركي انجام دهيم الزم 
است از ورود در موضوعات مورد اختالف به 
پرهيزيم و با اتكاء به همان اشتراكات فعاليت خود را 

در هر اما اين دوستان نميگويند چرا .سازمان دهيم
گامي كه به جلو مي گذاريم سايه اين تفاوتها با 

 . سنگيني تمام رخ مي نمايد
البته مي دانيم كه مدافعين چنين نگرشي نه ديدگاه 
واحدي نسبت به اين شيوه برخورد دارند و نه 

 . براهميت موضوع تأكيد يكسان 
گروهي چون در اساس مرحله كنوني مبارزه را به 

 –سالمي خالصه مي كنند افشاي رژيم جمهوري ا
 و -موضوعي كه سالهاست مردم پشت سر گذاشته اند

بر اين باورند كه ما در فرداي نابودي چنين رژيمي 
معلوم نيست در كنار هم قرار داشته باشيم،يا بد تر از 

» سالح را از اين شانه خود به آن شانه «آن ، بنا دارند 
ضاي قرار هيچ دليلي نمي بينند كه پاي ام. بگذارند 

دادي بيايند كه بخواهد از همين امروز دست آنها را 
دسته دوم دوستاني هستند كه مشروطه خود را  . ببندد

در همين چند بند به تصويب رسيده تحقق يافته مي 
مسئله ملي « بينند و چون از نظر خود مقوالتي همچون 

و يا شكل چمهوري و سرنوشت اكثريت محروم » 
ماعي و اقتصادي را در بهترين جامعه به لحاظ اجت

حالت دلمشغولي ايدئولوزيك گروه هاي چپ گرا 
مي شناسند ، ديگران را دعوت مي كنند كه با پيش 
كشيدن اين مباحث، راه همكاري با ديگران را به 

 . روي خود نبندند
و دسته سوم شامل همراهانيست كه خود سمت و 

ت سوي نظريشان كما بيش در اين مقوالت روشن اس
و چنانكه در جريان نخستين گردهمائي 
جمهوريخواهان دمكرات و الئيك شاهد بوديم آنجا 
كه قرار باشد نظر خود را حتي به صورت شركت در 
رأي گيري بيان نمايند از ابراز آن ابائي ندارند اما به 
نظر مي رسد در عمل ، به توافق بر سر اهداف 

 كنند مشترك ، اهميت چنداني نمي دهند و فكر مي

هر گاه اشكال مناسبي به لحاظ ساختار سازماندهي و 
موازين دمكراتيك در ميان ما شكل بگيرد، نيروهاي 
شركت كننده در اين روند، مي توانند ضمن پيشبرد 

 . مبارزه مشترك به رفع موانع پيشرو اقدام نمايند
هر چند دالئل و نگراني دوستان فوق قابل فهم است 

مله تجربه يكسال گذشته ما به اما تمام شواهد از ج
خوبي گواه اين واقعيت است كه نه پرده پوشي 
برنقاط اختالف،بلكه گفتگو ي روشن ، صريح و 
شفاف پيرامون آنها بهترين طريق دستيابي به تفاهم 

 و بر – اگر زمينه واقعي آن وجود داشته باشد –است 
عكس سر پوش گذاشتن بر آنها ، بد ترين نوع اتهام 

 .  تهديد و سوء ذن را به دنبال خواهد داشت زني و
ما با يد در ميان خود به پذيريم كه هيچ حوزه ممنوعنه 
اي براي بحث كردن وجود ندارد واز هيچ مفهومي 

اگر چنين كرديم ترديد نداشته باشيم ما . تابو نسازيم 
به هم نزديك تر خواهيم شد ،اگر چه، اين نزديكي 

ر يك ساختار واحد مثال حتي به معني قرار داشتن د
 . تشكيالتي نباشد 

از اين جاست كه من فكر مي كنم كار نا تمام نخستين 
گردهمائي ،يعني گرد آوردن گستردترين نيروي 
جمهوريخواهي كه نه تنها رژيم جمهوري اسالمي را 
مهمترين مانع دمكراسي ،پيشرفت ،استقالل و امنيت 

تيك پس از كشور مي داند،بلكه به ساختارهاي دمكرا
آن نيز مي انديشد ،و به سهم خود مي كوشد در پي 
ريزي بنيانها و الزامات آن سهيم باشد ، همچنان به جا 

 . ي خود باقيست
نخستين گردهمائي ما فرصت اين را نيافت تا به چند 

اجتماعي ايران –مقوله كه امروزدر صحنه سياسي 
،حرف روشن و مشخص طلب مي كنند، به سهم خود 

من نمي دانم دومين . سخ در خور بدهد ، پا
گردهمائي ما اين امكان و توانمندي را خواهد داشت 
كه اين موضوعات را در دستور كار خود قرار دهد يا 

 اجتماعي -خير ،اما با توجه به تحوالت سياسي
ماههاي اخير كه در گوشه و كنار كشور شاهد بوده 

اسخ ايم ترديدي نبايد داشت كه جامعه ما منتظرپ
كسانيكه فقط در فكر نيازهاي ذهني خود هستند 
نخواهد ماند ودر جستجوي راه حل ، و يا از سر 
اجبار، انتخاب خود را خواهد كرد و چه بسا ، آنچه 
در چنين موقعيتهائي سر بر مي آورد ، بهترين آن 

 . نخواهد بود
 : اين مقوالت عبارتند از 

 » مسئله ملي «-الف 
 . حقوقي جمهوري  - ساختار سياسي-ب 
 » عدالت اجتماعي  « -ج 
  مفهوم و جايگاه الئيسيته در جامعه مشخص ايران -د 
 

ناگفته پيداست كه اين سئواالت با پيچيدگي تمام در 
پاسخ تك بعدي بدانها تنها . پيش روي ما قرار دارند 

بايد تمام نيرو . ساده كردن مسئله است و نه حل آن 
ت را به بحث و رايزني هاي ذينفع در اين مقوال

دعوت كرد ، اما همانطور كه پيشتر اشاره شد ،اين 
مسير را تنها كساني مي توانند باز كنند كه راه 
ديالوگ و گفتگو را بر پيشداوري و سوء ذن ترجيح 

 . داده اند 
ما مي توانيم از همين جلسه مشورتي با پذيرش اهميت 

وه هاي پرداختن به اين مقوالت، نسبت به ايجاد گر
كار از ميان خود وهمچنين تمام دوستان و همراهاني 
كه حتي خود را در كادرتجمع جمهوريخواهان 
دمكرات و الئيك نمي بينند ،اما علي االصول در 
پيگيري اين مباحث شريك و ذينفع مي باشند ،اقدام 

حاصل كار در اين زمينه ، گذشته از اينكه به  . نمائيم
 ما روشني بيشتري مي  سياسي تجمع-مباني فكري

بخشد ،خود يك زمينه كار،تفاهم و تبادل فكريست، 
در ميان طيف گسترده جمهوريخواهان ، و گامي در 

 . راستاي همكاريهاي بيشتر
نكته ديگري كه مي تواند در تشكيل چنين گروه هاي 
كاري مد نظر قرار گيرد ،ضرورت تأمين مشاركت 

طرف « فوق جرياناتيست كه در هر يك از عرصه هاي
به عنوان مثال تا چه ميزان مي توان . مي باشند »دعوا

نسبت به نتيجه كاريك گروه ، پيرامون مسئله پيچيده 
اميدوار بود ،در حاليكه » مسئله ملي «اي همچون 

احزاب و مبارزين اين جنبش در چنين مباحثي 
و يا بر لزوم ترويج و تبليغ . شركت نداشته باشند 

 در نام و فرم پاي فشرد و به سئواالت الئيسته ،از جمله
و ابهاماتي كه دين باوران مدافع جدائي دين ودولت 

 . مطرح ميكنند بي توجه بود
گردهمائي نخست ما ، آنجا كه در تركيب كمسيون 
سندسياسي ، اين روش را راهنماي خود قرار داد 

. به نكته درستي نظر داشت ) خارج از شيوه انتخاب(
صر درست را بازهم راهنماي كار خود ما بايد اين عن

در تشكيل گروه هاي كار و يا سازماندهي مباحث 
قرار دهيم ،اما اين بار مسئله نه يافتن حد اقلهاي 
مشترك ،بلكه تفاهم بر سر مهمترين مطالبات 
دمكراتيك جامعه است كه بدون درك روشن داشتن 
نسبت بدانها ، حركت ما در هر گام با مشكل مواجه 

 . د شدخواه
 

 چند كلمه در مورد ساختار 
در جريان مباحث ، از جمله تدارك همين نشست 
مشورتي دوستاني از زواياي مختلف به مسئله ساختار 
و اشكال سازماندهي جمهوريخواهان دمكرات و 
الئيك به طور خاص و همكاري نيروهاي اين طيف 

  15بقيه در صفحه      .به طور اعم نيز پرداخته اند
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  نگاهي به مباحث ساختار جمهوري خواهان دمکرات و الئيک

 يا ائتالفي گسترده» جنبشي«سازماني 
 

 احمد آزاد
  ٢٠٠٥ سپتامبر ٢٦/ ١٣٨٤ مهر ٤ 

 
دمكراتيك -دومين نشست جمهوري خواهان الئيك 

در پيش است و يكي از مهمترين مباحث آن، طرح 
كه در فاصله يك سالي . باشد ساختاري اين تجمع مي

گذرد، تحوالت مهمي در عرصه  از نشست قبلي مي
شكست اصالح طلبان در . سياسي ايران رخ داده است

) مجلس هفتم و رياست جمهوري( دو انتخابات اخير 
و از دست دادن دو سنگر قوه مقننه و مجريه كه به 
خروج كامل آنها از مراكز قدرت انجاميد و اشغال 

ز جناح خامنه صندلي رياست جمهوري توسط فردي ا
عمال سيماي , اي و مورد حمايت سپاه و نظاميان

در اين . سياسي ايران را دستخوش تغيير كرده است
تحول اميد به رفرم از درون بسيار ضعيف شده و ديگر 
قادر به ايفاي نقش در صحنه سياسي نخواهد بود و 
حداقل براي مدتي طرفداران محدود اين فكر 

سوي ديگر مردم اين بار از . خاموشي خواهند گزيد
مستقيما با كليت قدرت حاكمه در ايران روردرو بوده 
و پس از يك دوره كوتاه صبر و انتظار، اعتراضات 

 . اجتماعي اوج خواهد گرفت
يكي ديگر از مشخصه هاي تحوالت اخير هماهنگي 
نسبتا وسيعي نيروهاي اپوزيسيون حول سياست تحريم 

 اين انتخابات در حد اگرچه تحريم در. انتخابات بود
انتظار موفق نبود، ولي براي اولين بار جمع وسيعي را 
در داخل و خارج از كشور حول يك سياست 

به ديگر سخن جنبش تحريم نهمين دور . گردآورد
انتخابات رياست جمهوري، سرآغاز راهي است كه 

اين تجربه نشان داد كه . در آينده ادامه خواهد يافت
 هاي مشخص جنبش اعتراضي توان حول سياست مي

عدم حصول نتيجه مورد نظر نيز نشان . را بوجود آورد
داد كه موفقيت جنبش هاي اعتراضي تا چه حد به 
يكپارچگي اپوزيسيون و بويژه كار مشترك و 
گسترده نهادهاي سياسي اپوزيسيون در اين عرصه 

 . نيازمند است
در شرائط سياسي كنوني اپوزيسيون دمكرات و 

 خواه، بيش از هر زمان ديگر نياز به اتحاد و جمهوري
در گردهمايي سپتامبر گذشته قراري . هماهنگي دارد

به تصويب رسيد كه شوراي هماهنگي را موظف 
اي از  دهي به اتحاد گسترده كرد در راستاي شكل مي

همه نيروهايي كه استقرار يك نظام مبتني بر 
دموكراسي، جمهوريت و الئيسيته را به جاي 

ي تالشها و  پذيرند، كليه مهوري اسالمي ميج
اما در اين زمينه تا . اقدامات ضرور را سازمان دهد
پرسش اينجا است . كنون كاري صورت نگرفته است

كه اين مهمترين مسئله كه خود از علت وجودي اين 

جمع ناشي شده، چرا تا كنون به كناري نهاده شده و 
 . استچه عواملي در اين جمع مانع تحقق آن 

 
: براي هر همكاري و ائتالفي، دو مسئله ضروري است
. برنامه سياسي آن ائتالف و شكل و ساختار ائتالف

خطوط عمومي برنامه سياسي با نواقصي در نشست 
در يك سال گذشته بحثي در . اول به تصويب رسيد

حوزه موارد اختالف صورت نگرفت و بعيد به نظر 
كافي براي بحث و رسد كه تا نشست آينده زمان  مي

تبادل نظر و تنظيم اسنادي با اشكاالت كمتر از 
از ميان موارد . سندهاي قبلي وجود داشته باشد

اختالف مسئله ملي در ايران، اهميت بيشتري داشته و 
پس از نشست سپتامبر گذشته به انفعال بخشي، چه از 

گرا و چه از سوي دوستان طرفدار  سوي دوستان ملي
هر دو دسته مصوبه را به . نجاميده استحقوق خلقها، ا

موضوع ديگر . بينند اندازه كافي روشن و دقيق نمي
ضمن . نوع جمهوري پس از حكومت اسالمي است

اهميتي كه اين مسئله دارد اما در حال حاضر بيشتر 
يك بحث نظري است تا مسئله سياسي روز و به همين 

اد تواند چون مسئله اول مانع اتح اعتبار كمتر مي
به هر حال زمان باقي مانده تا نشست . وسيعتر شود

 . آينده براي تدقيق بيشتر اين دو مقوله كافي نيست
اما در مورد دوم، شكل و چگونگي ائتالف، نه تنها 
نظر واحدي در بين فعالين جمهوري خواه دمكرات و 
الئيك وجود ندارد، بلكه تنوع نظرات و نوع نگاه به 

، خود به يك معضل جدي بر مسئله اتحاد و ائتالف
نگاهي به . سر راه سازمان دادن آن تبديل شده است

بحثهايي كه حول ساختار جمع جمهوري خواهان 
دمكرات و الئيك صورت گرفته است، بخوبي ابعاد 

 . گذارد اين مسئله را به نمايش مي
 

 بحث هاي يكسال قبل درباره ساختار 
كه با » ناتحاد جمهوري خواهان ايرا«برخالف جمع 

تالش مشترك فعالين چند سازمان و حزب سياسي 
جمهوريخواهان دمكرات و «آغاز شد، شكلگيري 

با تالش فعالين سياسي منفرد براي كار » الئيك
اما عليرغم منشاء متفاوت اين دو . مشترك همراه بود

مهمترين : هاي يكساني دارند حركت، هر دو ويژگي
آيا . نها استپرسش هر دو تجمع، هويت ساختاري آ

اين تجمعات حزب اند يا جبهه و يا نه اين و نه آن؟ 
ريشه اين مسئله قبل از هر چيز به ويژگي اپوزيسيون 

كميت چشمگير فعالين . گردد خارج از كشور برمي
كه تمايلي به حضور در ) بويژه چپ( سياسي منفرد 

احزاب موجود را ندارند و در عين حال خواهان 

فكر . توان ناديده گرفت د را نميفعاليت سياسي هستن
عمومي اين نيروي سياسي بالقوه، عمدتا درپي يافتن 

 . يابي سياسي است اشكال نويني از سازمان
، برخي از دوستان »طرحي نو« در جستجو براي يافتن 

با الگوبرداري يكجانبه از جنبش هاي عمومي در اروپا 
، پيشنهاد يك »فوروم اجتماعي«و » اتك«چون 
» جنبشي«تار عمومي و يا به اصطالح مرسوم شده ساخ

اما « : بطور مثال جالل شالگوني نوشت . كردند
واقعيت اين است كه در كشوري كه فرهنگ تحزب 
چندان ريشه داري ندارد و قاعدتا همه ي فعاليتهاي 
سياسي بايد با منطق جنبشي حل و فصل گردد اغلب 

زبي اساسنامه ها و طرحهاي تشكيالتي از مدل ح
با اساسنامه ي حزبي (» متمركز پيروي كرده اند

مرداد !/  را سازمان داد " جنبش "نميتوان 
و يا مهرداد باباعلي مي ) سايت صداي ما/1384
از آنجا كه ائتالف جمهوريخواهان « : نويسد

اي است، آن  دربرگيرنده هر دو گرايش حزب و جبهه
نابراين را نمي توان به يكي از اين دو تقليل داد و ب

دقيقتر آن است كه بر خصلت فراگير و جنبشي اين 
قسمت -گام هاي مشترك ما( » .اتحاد تاكيد كنيم

 ). سايت صداي ما/ 1383بهمن / سوم
خواهان  بر فكر اغلب فعالين جمهوري» جنبشي«روح 

دمكرات و الئيك حاكم بود و عليرغم انتقاداتي كه 
دي صورت گرفت نهايتا اين فكر در سند پيشنها

در بخش تعريف سند . كميسيون ساختار وارد شد
 جنبشي است "Xجنبش "« : پيشنهادي آمده است 

كثرت گرا، فراگير، دمكراتيك، باز، علني و مستقل 
كه جمهوريخواهان الئيك و دمكرات را بر مبناي 
اسناد پايه مصوب مجمع عمومي سراسري سپتامبر 

» .ردآو گرد هم مي) سند سياسي و ساختاري (2004
 پيشنهاد نهايي گروه كار -طرح ساختار سازماندهي (

سايت / 2004 اوت 25/ آيي سراسرى  به گردهم
 ). صداي ما

انتقاد اصلي كه بر پيشنهاد كميسيون و ديگر 
هاي پيشنهادي طرح شد، عمدتا بر اين نكته  پروژه

تاكيد داشت كه هيچ تعريف روشني از حركت 
بالطبع طراحي . تا كنون داده نشده است» جنبشي«

ساختار براي يك ايده ناشناخته، تا زماني كه تعريف 
اي از خود ايده وجود ندارد، راه  روشن و توافق شده 

به جايي نخواهد برد و نهايتا به رنگ ولعاب زدن بر 
چنين نيز شد و . هاي قبلي خواهد انجاميد ايده
، در اساس همان ساختار حزبي شناخته » نو«هاي  طرح

 پيشنهاد كرده و همه هم و غم شان را بر شده را
. قرار دادند» مديريت«يا » رهبري«دمكراتيزه كردن 
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ها واكنشي بودند به تجربه تلخ احزاب چپ  اين طرح
 . و مديريت آمرانه رهبري در آنها

در نشست عمومي بدليل زمان كم ، بحث ساختار تنها 
به تعيين وظايف شوراي هماهنگي و انتخابات آن 

د و قرار شد اين بحث در اجالس آينده ادامه محدو
 . يابد

 
 » تشكيالت جنبشي « 

در اين مدت . گذرد يك سال از آن نشست مي
بحثي صورت » جنبشي«پيرامون ساختار و حركت 

رسد از مقبوليت  عليرغم اينكه به نظر مي. نگرفته است
آن كاسته شده، ولي همچنان به عنوان يك طرح 

ايده عمومي شكل . مطرح استتشكيالتي آلترناتيو 
گرفته در بين فعالين جمهوري خواهان دمكرات و 

نه « :الئيك، ارائه طرحي است كه به قول شيدان وثيق 
حزب سياسي به مفهوم واقعي است و نه جبهه اي 

جنبش است ، -متشكل از سازمانها، بلكه يك سازمان
 . »...متشكل از افرادي 

- سازمان«ن يك سال قبل تالش شد تا براي اي
، قبايي سازماني دوخته شود، كه نهايتا خياطان »جنبش

محترم همان قباهاي قديمي را با كمي دستكاري 
نشست عمومي فرصتي براي بررسي اين . آماده كردند

اما از آنجا كه هنوز دوستاني بر اين . طرح ها نداشت
ايده باور دارند، يقينا مجددا به نشست آتي آورده 

ين يك سال نيز در عمل تنها بخش در ا. خواهد شد
متمركز اين تجمع، شوراي هماهنگي و برخي 

 . اندامهاي آن ساماني يافتند
ظاهرا سامان سياسي نويني است » جنبشي«تشكيالت 

كه در آن نه رهبري وجود دارد و نه فرماندهي، 
نيز » همه«شود و اين  اتخاذ مي» همه«تصميمات توسط 

 ندارد، فعالين سيال تعريف و حدود و ثغور روشني
كنند، فرد تابع  هستند و به اختيار خود حركت مي

، چنين سامانه اي ظاهري ..... تصميمات جمع نيست و 
اما . بسيار دمكراتيك دارد و طبعا باب ميل همگان

شود اين  كند كه قرار مي مشكل زماني بروز مي
طبعا عمل . مجموعه سيال عمل سياسي مشخص كند

تواند مشابه يك حزب  يال نميسياسي يك جمع س
اين در حالي است كه فعالين اين تجمع . سياسي باشد

انتظارشان از عمل سياسي، چيزي مشابه عمل سياسي 
احزاب است، واكنش سياسي فعال نسبت به تحوالت 

شود براي منضبط  پس تالشي آغاز مي! سياسي روز
كردن و چارچوبه بندي يك جريان سيال و بي شكل 

 . شود ن جا است كه اغتشاش آغاز ميو از همي
شود كه در آن  از يك سو ساختاري پيشنهاد مي

نهادهاي «، واحدهاي حزبي به »همراه«به » عضو«
و ، » شوراي هماهنگي« به » كميته مركزي«، » محلي

. شود تبديل مي... » گروه كار سياسي«به » دفتر سياسي
 به درواقع ساختار شناخته شده حزبي با تغيير نام،

. شود ارائه مي» جنبشي«عنوان ساختار نوين تشكيالتي 
اشتباه نشود، قصد اينجا نقد اين ساختار نيست، بلكه 

تشكيالت «نشان دادن هاله توهمي است كه گرد 

در نشست اول سپتامبر . تنيده شده است» جنبشي
، نزديك به سيصد تن از فعالين جمهوري خواه 2004

 اين جمع پس از .دمكرات و الئيك شركت كردند
 تن را 32تصويب طرح شوراي هماهنگي از بين خود 

اين شورا پس از افت و . براي اين شورا انتخاب كرد
گروه كار « نفر را از بين خود براي 7خيزي چند، 

از آن زمان تا كنون اين هفت نفر به . برگزيد» سياسي
نام خود و از جانب آن سيصد نفر ، پيرامون مسائل 

در ساختار متداول . كنند موضعگيري ميسياسي روز 
كميته » دفتر سياسي«يا » پوليت بورو«احزاب سياسي، 

مركزي همين وظيفه را بر عهده داشته و به همين 
دفتر « پرسيدني است كه چرا . كند سبك هم كار مي

» گروه كار سياسي«قديمي است و كهنه و » سياسي
 مدرن است و نوين؟ 

الين اين جريان هستند كه از سوي ديگر كساني از فع
ساختار نيمه كاره موجود و از جمله شوراي هماهنگي 

پذيرند و هنوز به دنبال طرحها  به اين شكل را نيز نمي
هايي هستند كه نه به بحث گذاشته شده و نه به  و ايده

طريق اولي، به ساختار مورد توافق اكثريت اين جمع 
 . تبديل شده است

ع فعالين سياسي چپي است اخترا» جنبشي«تشكيالت 
جمهوري خواهان دمكرات و «كوشند تا  كه مي
متاسفانه اين . را بر اساس آن سامان دهند» الئيك

اختراع تا كنون جز نام و آن هم بر روي كاغذ، جاي 
اكثر طرح هاي پيشنهادي . ديگري شكل نگرفته است

در عمل، جز الگو برداري از اساسنامه هاي احزاب 
 دستكاري و تغيير برخي كلمات، موجود با كمي
 . اند چيزي بيش نبوده

چرايي اين مسئله را بايد قبل از هر چيز در فكر منفي 
در ذهن بسياري از » حزب«شكل گرفته نسبت به 

شكست تالش هاي چپ . فعالين منفرد جستجو كرد
 ايران پس از در ايفاي نقش در تحوالت اجتماعي

انقالب بهمن، مهاجرت بخش وسيعي از آنان به 
خارج از كشور و طوالني شدن مهاجرت، نهايتا به 
جدايي اين دوستان از احزاب موجود و مقصر 
شناختن احزاب و سازمانهاي سياسي و بويژه 
سازمانهاي چپ، در اين شكست و تاكيد بر نقش 

هبري هاي چپ و ر سازمان. رهبري در آن، منجر شد
اكنون همين . آنها مسئول ناكامي چپ شناخته شدند

خواهند مجددا به كار  دوستان با اين ذهنيت مي
سياسي متشكل روي آورند و با شناختي كه دستكم 

يابي اين  متعلق به يك يا دو دهه قبل است، به سامان
حزب مذموم است و قرار نيست كه . جمع بپردازند

 ديگر بخوبي اما از سوي. حزب جديدي بسازند
از همين . دانند كه نياز به حركت جمعي دارند مي

كوشند تا طرح نو دراندازند و  زاويه است كه مي
تشكيالت «چنين است كه شكل درهم برهمي چون 

 . شود اختراع مي» جنبشي
حزب يك . فعاليت سياسي الزامات خود را دارد

پديده مدرن در زندگي بشر است و تحزب يكي از 
جنبش، حزب نيست و ساختار . راسياركان دمك

خواهد بدون  زائيده فكري است كه مي» جنبشي«
فعاليت سياسي متشكل و . تحزب، فعاليت سياسي كند

هدفمند، نياز به يك تجمع سياسي مشخص با 
 . چارچوب بندي معين دارد

شكست احزاب سياسي و بويژه احزاب سياسي چپ 
تار پس از انقالب بهمن، نه صرفا ناشي از ساخ

تشكيالتي و رهبري آمرانه مركزيت، كه بيشتر ناشي 
سياست نادرست را . از سياست هاي نادرست بود

اتخاذ كرد و هم در » دفتر سياسي« توان هم در  مي
نامه يا  اگر ساز و كار و آئين. »گروه كار سياسي«

اساسنامه مشخصي كه مناسبات بين فرد و جمع و ميان 
 آن جمع را بصورت نهادها و بخشها و حوزه هاي

دمكراتيك تعريف و معين كند، در ميان باشد آنگاه 
توان اميدوار بود كه احتمال اتخاذ تصميمات  مي

در نبود چنين ساز و كار و . نادرست كاهش يابد
) درست يا نادرست(ساختار معيني، يا اصوال تصميمي 

شود و يا اين كه تصميمات متخذه جامعه  اتخاذ نمي
 . رود و كاري پيش نميپوشد  عمل نمي

نيرويي كه خواهان استقرار ازادي و دمكراسي در 
. ايران است، بايد و موظف است از تحزب دفاع كند

اشتباه نشود، دفاع از تحزب به معني دفاع از احزاب 
تواند به دالئل  هر فعال سياسي مي. موجود نيست

متعدد نسبت به احزاب موجود نقد داشته باشد، ولي 
خط » تحزب« ن نقد احزاب موجود و نقد نبايد بي

 . مستقيم كشيد و از آن به طرح هاي اتوپيك رسيد
 

 ائتالف گسترده 
ايده اوليه تجمع جمهوري خواهان دمكرات و الئيك 
افق وسيعتري از شكلگيري يك حزب جديد را 

تواند به يك  نه اين كه اين جمع نمي. درنظر داشت
ينا با مقاومت در اين راه يق. حزب جديد فرارويد

چرا كه آنها به ( كمي از سوي فعالين تشكيالتي 
و مخالفت شديدتر ) تشكيالت خود بازمي گردند

روبرو ) بدليل ذهنيت منفي پيش گفته( فعالين منفرد 
اما شدني است و احتماال نه يك حزب، . خواهد شد

اما بايد دقت . كه چندين حزب شكل خواهند گرفت
شها، شكلگيري تجمعي داشت كه هدف از اين تال

هدف شكلگيري . فراتر از ساختن حزب جديد بود
يك تجمع وسيع از فعالين سياسي بود كه خواهان 

گيري يك حكومت  بركناري اين حكومت و شكل
 . جمهوري سكوالر و دمكراتيك هستند

براي رسيدن به اين هدف به اعتقاد من تنها راه، 
واه ائتالف وسيعي از فعالين سياسي جمهوري خ

دمكرات و الئيك، متشكل از احزاب و انجمنهاي 
چنين اشكالي از ائتالف . باشد سياسي و افراد مي

تازگي نداشته و در جنبش هاي انقالبي ديگر تجربه 
من قبال در چند نوشته در سال قبل، . شده است

پيرامون اين موضوع، به طرح بحث پرداخته و جنبه 
ن به نمونه هايي هاي مختلف آن را باز كرده و همچني

از اشكال همكاري احزاب، سازمانهاي سياسي و افراد 
  .اشاره كرده بودم
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گام « بطور مثال در مقاله اي با عنوان يك پاي 
اسفند 16عصر نو ! ( احزاب سياسي هستند» مشترك ما

ضمن طرح مسئله يك ائتالف وسيع به چند ) 1382
 : نمونه زير اشاره كردم 

در آفريقاي جنوبي، كه ) ANC(» كنگره ملي افريقا«
متشكل از شخصيتها، احزاب » جبهه«به شكل يك 

سياسي و نهادهاي صنفي عمل كرده و مي كند و 
سوابق و عملكرد آن تا حدودي بر همگان آشكار 

برزيل كه هر چند زير عنوان » حزب كارگران«. است
حزب فعاليت مي كند ولي، درواقع ائتالف وسيعي از 

اي مختلف چپ و رهبران و فعالين احزاب و سازمانه
بعد از پيروزي . سنديكايي و جنبشهاي اجتماعي است

نيز مطالب بيشتري راجع به چگونگي تشكيل و » لوال«
در آمريكا، . در دسترس است» ائتالف«كاركرد اين 

كه كانون اصلي تشكيل و تجربه انواع و اقسام نهادها 
 به دو و ائتالفهاي سياسي و اجتماعي و صنفي است،

ائتالف « يكي . نمونه مشهور مي توان اشاره كرد
كه با ) Rainbow Coalition(» رنگين كمان

» حزب دمكرات«همگرايي و همكاري جناح چپ 
آمريكا و گروه وسيعي از شخصيتها و افراد و 
كانونهاي دفاع از حقوق مدني، مبارزه عليه 
نژادپرستي، حفظ محيط زيست، انجمنهاي 

ايجاد شده ... يكاهاي كارگري و دانشجويي، سند
 Christian(» ائتالف مسيحي«و ديگري. است

Coalition ( حزب جمهوري «كه از گرايش راست
و انجمنها و نهادهاي مختلف راست افراطي و » خواه

. مذهبي آمريكا تشكيل گرديده، مي توان نام برد
درفرانسه و به عنوان آخرين نمونه از تجارب 

 La Gauche(» ردميچپ م«دردسترس، از 
Populaire ( مي توان نام برد كه در همين اواخر و

حزب «در ارتباط با انتخابات منطقه اي، با ائتالف 
و » كانون چپ جمهوري خواه«فرانسه، » كمونيست

و تعداي از شخصيتها به » كميته شهروندان«
 » .وجودآمد

 
 پايان سخن 

طراحي ساختار جمهوري خواهان دمكرات و الئيك 
ابتدا . نياز به تعريف روشن از هويت اين جمع دارد

گيري ائتالفي است كه  بايد پذيرفت كه هدف شكل
بيشترين تعداد فعالين سياسي اين طيف را در اشكال 

دوم بايد . گوناگون بدور خود جمع خواهد كرد
پذيرفت كه براي اين مهم نياز به اتميزه كردن 

يك تجمع تشكلهاي موجود براي گردآوري آنها در 
توان ائتالفي از احزاب و  جديد نيست، بلكه مي

ها، كانونها و فعالين منفرد سياسي را سازمان  سازمان
سوم آن كه اين جمع، يك جنبش نيست بلكه . داد

چنين جنبشي وجود دارد و در داخل و خارج ازايران 
در حال رشد است و اين تالشي است براي سروسامان 

الزمه . ين مجموعه گستردهدادن به تجمع بخشي از ا

اين كار اما باور به چنين ائتالفي از يك سو و تالش 
 . پيگير و جدي در اين راه، از سوي ديگر دارد

ايجاد تشكلي سياسي از فعالين منفرد، در واقعيت امر 
اگر چه در . آغاز پروسه شكلگيري يك حزب است

ابتدا افراد با نظرات گوناگون در آن جمع شوند، ولي 
وند آن به سمت شكلگيري يك حزب جمهوري ر

الئيك، ان هم عمدتا از فعالين سياسي -خواه دمكرات
متاسفانه ايده هاي مطرح شده . چپ، خواهد بود

تاكنون خود را غالبا به جمع فعالين منفرد چپ 
محدود كرده و از اين زاويه هم بيشتر به حضور 

جبهه . كنند احزاب چپ در اين اتحاد برخورد مي
هوريخواهي در ايران بسيار وسيع است و عالوه بر جم

معتقدين به سوسياليسم، نيروهاي بسيار ديگري نيز 
هر نيروي اجتماعي حول خواسته هاي . وجود دارند

. كند خود متشكل مي شود و با ديگران همكاري مي
اين ايده، كه امروز در ذهن برخي از دوستان ديده 

صر منفرد چپ و توان همه عنا شود، كه گويا مي مي
در » صفت فردي«ليبرال ملي و دين باور الئيك را به 
تجربه يك سال . يك تشكل جمع كرد، اتوپي است

گذشته نيز نشان داد كه جز برخي از فعالين سياسي 
هيچ نيروي . چپ، كسان ديگري به اين جمع نپيوستند

سياسي ديگري به شكل منفرد وارد اين جمع نشد و 
   . نخواهد شد

  ازهم پيرامون پروژه سياسيب
    12بقيه از صفحه 

  
من هم بر اين باورم كه هر جريان جدي كه قرار باشد 
كار جمعي ايي را در ميان خود سازمان دهد به حدي 

كه در قالب آئين نامه » تشكيالتي«از موازين و قوانين 
و يا اساسنامه اي شكل قانوني به خود مي گيرد نياز 

ا جائيكه به يك تجمع متشكل از دارد واز آن مهمتر ت
عناصر داوطلب مربوط مي شود حدي از مسئوليت 
پذيري و تعهد در قبال وظيفه و مأموريتي كه به عهده 

 . مي گيرند غير قابل انكار است
در هر حركت جمعي سياليت و باز بودن دست ، در 
پذيرش و يا عدم پذيرش مسئوليت ووظيفه تا 

ن اقدام مي كني ، اما آنجاست كه نسبت به گرفتن آ
آنجا كه به منظوري پا پيش گذاشتي و كاري را عهده 
داري شدي ،مسئوليت مشتركي را به دوش مي كشي 
كه ديگر از حوزه كار فرد خارج است و نتايج آن 

 . نيزما به ازاي جمعي پيدا خواهد كرد
اين واقعيتيست كه در دوره گذشته در هر دو زمينه 

 مواجه بوده ايم ،اما من بر اين فوق نيزما با مشكالتي
باور نيستم كه در مرحله كنوني معضل اصلي پيش 
روي ما معضل ساختاريست و يا اينكه دومين 
گردهمائي ما قادر است براي اين موضوع پاسخ قانع 

ساختار اين جمع ، شكل قطعي . كننده اي داشته باشد

به خود نخواهد گرفت تا جائيكه از هويت و موقعيت 
 . تصوير روشني نداشته باشدخود 

حزب ،جنبش ،ائتالف و اتحاد و غيره هر يك 
اساسنامه خاص خود را مي طلبد و مي دانيم كه در 
ميان ما تا چه حد بر سر اين مفاهيم و به ويژه 

 . مصداقهاي آن اختالف وجود دارد 
ما قطعا الزم است در همين سطح كار، قرارها و 

 و از آن مهمتر به مورد موازيني را در بين خود تعيين
اجراء بگذاريم ، اما تا يافتن جايگاه واقعي و داشتن 
تعريف روشن از مفاهمين پيش گفته، نبايست دست 

 . خود را ببنديم 
سعي كنيم خود را به همان نام و همان وزني كه داريم 

هر . به ناميم و به سنجيم ، از كليشه ها دوري كنيم 
يم قبل از هر چيز گاه تجربه اي را پيش مي كش

شموليت آنرا در مورد خود به سنجيم و بكوشيم تا 
پاسخ مناسب در اين باره نيز، همچون آنچه در مبحث 
سياسي گفته شد ، در مباحثه و تبادل نظر با ساير 
نيروهاي طيف جمهوريخواه ودمكرات و الئيك 

 . بيابيم
به عنوان مثال اگر از ضرورت اشكال ائتالفي صحبت 

 آيا بهتر نيست قبل از آن به تشكيل گروه مي كنيم
كار مشتركي اقدام كرد كه جوانب همين امر را در 
وضعيت مشخص مجموعه نيروهاي اين طيف مورد 
بررسي قرار داده و هر گاه واقعا سطح همكاري ما در 
چنين مرحله ايست با طرح مشخص ،كه تفاهم عموم 

 را هم پشت سر خود داشته باشد به گفتگوي مشخص
يا در سوي ديگر دوستاني كه همواره از . نشست

حرف مي زنند ، » جنبش«سمت فردي حضور در اين 
آيا الزم نمي بينند در گفتگوي رو در رو از نظر 
همفكران سياسي خود در احزاب و سازمانها كه نمي 

 خواهند همكاري خود با اين جمع را 
يا و . با انحالل خود مرادف ببينند به گفتگو بنشينند 

آيا اصوال ما براي ورود در چنين مناسباتي داراي 
 . سياست روشني مي باشيم

ما اگر نتوانيم باب اين گفتگو را با ديگران بگشائيم ، 
چگونه قادر خواهيم بود به ساختاري دست بيابيم كه 
از حزب شدن فاصله داشته باشد ،ائتالف ناميده نشود 

به سامان را » جنبش «و از سوئي ديگر نيروهاي يك 
 . در آورد

سخن پايان اينكه ما به موازين حداقلي كه بتواند 
مناسبات دمكراتيك و كاري را در ميان ما برقرار 
سازد احتياج داريم ، اما بحث جدي پيرامون ساختا ر 
وقتي موضوعيت مي يابد كه درك روشني از موازين 
سياسي و موقعيت و جايگاه خود در مجموعه جنبش 

 .  بدست آوريم جمهوريخواهي
موفقيت ما در اين راه در گرو گشودن چشم انداز 
گفتگو و كار مشترك با ساير بخشهاي اين جنبش 

  . است ، كه به عرصه هائي از آن پيشتر اشاره شد
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  کنگره دهم راه کارگر

 آرمانگرائي و تخيل يا برنامه و سياست؟
  محمد اعظمي

 البرت "به نام كنگره )  راه كارگر( كنگره دهم سازمان كارگران انقالبي ايران 
 – 1: اين كنگره چهار مساله در دستور خود نهاده بود.  برگزار گرديد"سهرابيان 

ن مشكالت و معضالت تشكيالتي  گزارش كميسيو– 2بحث سياسي و قطعنامه ها 
 گزارش عملكرد كميته مركزي و كميته هاي زير مجموعه – 3منتخب كنگره نهم 

  . انتخابات كميته مركزي و كميسيون نظارت مركزي– 4آن 
چه پيش از كنگره و چه در جريان كنگره و چه در متن گزارش كنگره كه به  

  منتشر شده "عيه مطبوعاتي  اطال"امضاي روابط عمومي راه كارگر تحت عنوان 
از مصوبات . است، نظري مغاير و يا مخالف تصميمات كنگره منعكس نشده است

نيز فقط يكي از چهارمساله در دستورآن يعني بحث سياسي و قطعنامه ها به صورت 
در گزارش كنگره روشن نيست كه آيا نظر . سه سند جداگانه منتشر شده است

كارگر وجود داشته است يا نه و حتي گفته نشده است ديگري در ميان اعضاي راه 
كه اين اسناد با پشتوانه آراء چند در صد از اعضاي شركت كننده در كنگره به 

نوع انعكاس كنگره قبل از آنكه روش كار يك سازمان چپ . تصويب رسيده اند
مدرن را تداعي كند، بيشتر شيوه ها و روش هاي منسوخ شده  احزاب كمونيستي 

براي نمونه دررابطه با . بق  را زنده مي كند كه مصوباتي به اتفاق آراء داشتندسا
 گزارش كميسيون مشكالت و معضالت "موضوع سوم در دستوراين كنگره يعني

  نه تنها سخني از مشكالت به ميان نياورده اند و "تشكيالتي منتخب كنگره نهم 
شته است، بلكه اساسا هيچ نگفته اند كه اين معضالت در چه حوزه اي قرار دا
به نظر مي رسد اين كنگره . گزارش و سندي از كنگره نهم منتشر نكرده اند

نتوانسته است حتي يك مصوبه قابل انعكاس داشته باشد، به اين دليل ساده كه طبق 
رسم راه كارگرمي بايست گزارشي هر چند كلي از مصوبات كنگره پيش از اين 

اين سكوت بدين خاطر اهميت دارد كه راه كارگر در توجه به . منتشر مي كردند
كنگره نهم ، سياست هاي متناقض خود را به سود سياست هاي خيال پردازانه 

پس از اين كنگره . دگرگون نمود و جريان كامال وحدت گريز آن، ميدان دار شد
بود كه راه كارگر سياست هاي ائتالفي خود را تغيير داده و از حركات مشترك 

با كمال تاسف امروز راه . ي آزادي و دموكراسي، كنار كشيد و انزوا برگزيدبرا
  ( 1. ( كارگر به اين انزوا مي نازد و با اين تنهائي نرد عشق مي بازد

مكث روي شيوه  برگزاري كنگره اين جريان از اين رو مهم است كه راه كارگر 
اين جريان كه .  داندخود را يكي از جريانات مدافع پيگير آزادي هاي سياسي مي

آزادي  بي قيد وشرط عقيده، بيان، مطبوعات، اخبار و اطالعات، "در حرف از 
براي مردم ايران حاضر نيست قدمي پس  )  2 ( "... اجتماعات، اعتصابات، 

بگذارد، براي اعضاي خود كه با هزار شرط و شروط عضو شده اند، در حوزه 
راه كارگر كه به .  يده شان را نمي پذيردنظرخط قرمز مي كشد وآزادي بيان و عق

درستي چنين قاطع عليه آزادي ستيزي جمهوري برآشفته مي شود، روشن نيست 
 آزادي "از نظر راه كارگر. چرا   بحث و انديشه ياران خود را به زنجير مي كشد

مباحثه و انتقاد از سياستها و تصميمات سازماني در چهارچوب برنامه و اساسنامه 
بدين ترتيب عضوي كه بخواهد انديشه اش  را از . مجاز است )  3 ( "انسازم

  .چارچوب برنامه و اساسنامه فراتر برد،  تمرد كرده  تنبيه مي شود
غير قابل دفاع بودن اين نظر، راه كارگر را واداشته است تا اصالحيه اي بر اين اصل 

 مقيد بودن به "از اينرو در كنگره اول خود تصويب نمود كه . وارد نمايد
چهارچوب برنامه و اساسنامه در مباحثات نظري در شرايط كنوني كنار گذاشته 

شود و بجز اعتقاد به سرنگوني  رژيم جمهوري اسالمي از طريق يك انقالب توده 
اين اصالحيه نشان مي  )  4 ( "اي، چهارچوبي براي مباحثات وجود نداشته باشد

از نظر . ن انديشه هنوز تغييري ايجاد نشده استدهد كه در اعماق فكر مدافعان اي
اينان  فعال و موقتا بحث و انتقاد مي تواند از چارچوب برنامه و اساسنامه فرا تر 
رود، اما در شرايط ديگر، باز بحث و انتقاد مي بايست در چارچوب برنامه و 

براي افزون براين طبق اين اصالحيه، خط قرمز . اساسنامه به زنجير كشيده شود
هنوزاين دوستان عزيز در . انديشه خذف نشده، بلكه محدوده اش تغيير كرده است

شرايط كنوني خط قرمزرا براي سرنگوني جمهوري اسالمي از طريق يك انقالب 
اين خط قرمزدر اساسنامه راه كارگر مورد تاكيد قرار . توده اي  ضروري مي بينند

  .گرفته است
ري حق ندارد حتي فكر كند كه اين رژيم ممكن با اين اساسنامه هيچ راه كارگ

با اين مصوبه . است در شرايطي زير فشار مردم به طرق ديگري كنار گذاشته شود
نفس انديشيدن به رفراندم و بحث در اين باره براي اعضاي آن، ضابطه شكني 

البته در فاصله هر دو سال، اعضاي راه . است و تنبيه را در پي خواهد داشت
 دارند سه ماه، در دوره تدارك كنگره، از آزادي عقيده و بيان كه راه كارگرحق

كارگر به مردم وعده داده است، برخوردار شوند ولي فقط هر دو سال سه ماه نه 
اما در اين سه ماه باز بحث در باره چگونگي سرنگوني حكومت ممنوع . بيشتر
  .است

 بي قيد و شرط عقيده و بيان پرسيدني است كه اگر مردم ايران حق دارند از آزادي
بهره مند باشند،  چرا اعضاي راه كارگر مي بايست در سازمان خودشان از اين حق 

فكري كه امروز اين حق را از هم سنگران خود بگيرد منطقا نمي . محروم شوند
تواند در ايران آزاد فردا اگر بر قدرت تكيه زند، انديشه اش را به مردم تحميل 

در قانون اساسي را مشروط  و مقيد به مصالح و منافع وچارچوب نكند و آزادي 
  .برنامه خود ننمايد

با چنين دركي از دموكراسي است كه اين جريان كنگره نهم خود،  كه خط مشي 
. سياسي راه كارگررا دگرگون نمود، به سكوت و بدون گزارش برگزار كرد

ي پرواز آزادانه انديشه اش عادت به اين انديشه است كه نيروي راه كارگر را برا
     .به طغيان نمي كشاند

مشكل كنگره راه كارگرتنها محدود به شيوه غير دموكراتيك مناسبات دروني و 
اين جريان سه سند منتشر كرده است كه هر كدام داراي . بيروني اش نمي شود

كلي گوئي و ابهام و تناقض از مشخصه هاي اصلي . اشكاالت عديده ايست
    : توضيح اين مساله، موضوع يادداشت كنوني است.آنهاست

 نخستين موضوع در دستور كنگره بوده است كه "اوضاع سياسي و وظايف ما  "
بنا به گزارش روابط عمومي راه كارگر بيشترين بحث را در طول زمان كنگره، به 

دربخش نخست . اين سند در دو بخش تنظيم شده است. خود احتصاص داده است
احكامي انعكاس يافته است بسيار كلي و مبهم و در مواردي نادقيق پيرامون نوشته، 

اوضاع سياسي ايران  ودر بخش دوم، بجاي پرداختن به وظايف ناشي از اوضاع 
 مبارزه از امروز براي "سياسي ، اين سند در جهت استراتژي راه كارگر كه آنرا 

ه است كه جدا از درستي و يا  نام نهاده، به اهدافي كلي اشاره نمود"سوسياليسم 
نادرستي آنها، هم امروز مي تواند مورد تاكيد قرار گيرد وهم پانزده سال پيش 

  .پرداختن بدانها ممكن بود وهم در آينده مي تواند مورد  تاكيد باشند
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ارتباط آنها با سند سياسي وقرار . بحث در اينجا روي صحت و سقم آنها نيست 
پرسش اين است .  و به جاي وظايف، زير سئوال استشان در بخش وظايف گرفتن

كه اوضاع سياسي ايران چرا بررسي شده است؟  اگر از بررسي اوضاع سياسي 
درسي و نتيجه اي حاصل نشود، اين بررسي به چه كار مي آيد و به چه منظوري 

  راه كارگر هموار كردن "ايد؟ آيا از بررسي اوضاع سياسي   زحمت تنظيم كشيده
را نتيجه گرفته و آنرا  ) 5 ("همگرائي و متحد كردن هواداران سوسياليسمراه 

   پيگيري مي كند؟
كه هدف  )  6 ( "تحكيم پيوند ارگانيك با جنبش ضد سرمايه داري جهاني " 

ديگر سند سياسي است چه ارتباطي با روي كار آمدن احمدي نژاد و اوضاع 
گر معين بر كرسي رياست جمهوري سياسي پس از به قدرت رسيدن او دارد؟  آيا ا

تكيه مي زد اين وظيفه زمين نهاده مي شد؟ اساسا اشاره به اوضاع سياسي چه 
  مشكلي از شما گشوده و راهنماي كدام بخش از وظايف شمابوده است؟

سند سياسي راه كارگر برخالف عنوان آن وظيفه اي روشن نكرده است فقط به 
 ارتباطي  با نتيجه بررسي اين جريان ازاوضاع اهدافي اشاره دارد كه تقريبا هيچ

     .سياسي ندارد
 استراتژي و مباني تاكتيك هاي ما "دومين سند مصوبه كنگره راه كارگر با عنوان

در بند نخست اين سند كه . منتشر شده است ) 7 ( "در مبارزه با جمهوري اسالمي 
ده است، چنين مي عصاره وجوهر اصلي فكر راه كارگر را به روشني بازتابان

  :خوانيم
سازمان ما براي آلترناتيو سوسياليستي در برابر جمهوري اسالمي مبارزه مي  – 1" 

جايگزيني جمهوري اسالمي با خود حكومتي اكثريت استثمار شونده و مزد و . كند
  )8 ( ".حقوق بگير، استراتژي ما در مبارزه با جمهوري اسالمي است

 جايگزين كردن سوسياليسم بجاي جمهوري اسالمي بر اساس اين حكم راه كارگر
از نظر اين . را استراتژي خود مي داند و براي عملي كردن آن مبارزه مي كند

 "جريان وضعيت جامعه در سطحي است كه امكان استقرار سوسياليسم يعني 
 "يعني .  وجود دارد"خودحكومتي اكثريت استثمارشونده و مزد و حقوق بگير

 تبديل " و "ت خصوصي وسايل توليد و مبادله به مالكيت اجتماعيانتقال مالكي
به جامعه اي كه در آن ، تكامل آزادانه هر فرد، شرط تكامل ... جامعه سرمايه داري
 "البته .  بر ويرانه هاي جمهوري اسالمي دست يافتني است"آزادانه همگان باشد

 "اري سوسياليسم ردستيابي طبقه كارگر به حاكميت سياسي، نخستين شرط برق
  )9 (ارزيابي شده است

بدين ترتيب راه كارگر بر اين باور است كه براي كسب قدرت سياسي شرط  
حال ببينيم اين رفقا چه دركي از . نخست آن، آمادگي سياسي طبقه كارگر است

راه كارگر در سند اوضاع سياسي و وظايف ما . وضعيت اين نيروي اجتماعي دارند
   : از آمادگي سياسي اين نيرو چنين بيان داشته استارزيابي خود را

پيگيري . ضعف بزرگ مبارزه نيروي كار و زحمتكشان در سطح سياسي است "
مطالبات سياسي و آزاديخواهانه در جنبش عمومي نيروي كار در حد انتظار نيست 

آنچه به وضوح ديده مي شود فاصله افتادن بين نان و آزادي در درون جنبش ... 
   " روي كار استني

با اين ارزيابي ازميزان آمادگي نيروي كار و زحمت، روشن نيست چگونه مي 
به خصوص . خواهند در فرداي سرنگوني جمهوري اسالمي، سوسياليسم بسازند

از . اينكه راه كارگر سرنگوني حكومت را هم چندان دور از دست نمي پندارد
ه در جريان جنبش دانشجوئي در زمان قدرت گيري جمهوري اسالمي بارها از جمل

بنابراين، .  راه كارگر شرايط عيني انقالب را آماده ارزيابي كرده است1378سال 
از ديد اين دوستان امكان سرنگوني جمهوري اسالمي هم در گذشته وجود داشته 

كسي كه سوسياليسم را جايگزين . و هم قاعدتا در آينده نزديك قابل تحقق است

ي خواهد، منطقا خود بايدآمادگي مشاركت در ساختن بناي جمهوري اسالمي م
آيا اين شرايط و اين آمادگي . آنرا داشته باشد و شرايط را نيزمي بايست آماده ببيند

آلترناتيو . قابل رويت هست؟ اگر نيست طرح آن به عنوان يك پروژه خطاست
 جمهوري اسالمي يك آرمان ذهني نيست، يك واقعيتي است كه مي بايست
   .مختصات آن مشخص ونشانه هاي آن نه در ذهن، بلكه در جامعه قابل لمس باشد

سوسياليسم  الزمه اش تكنولوژي وصنعت پيشرفته، نيرو و كادر آزموده وفني، علم 
توان بنا  سوسياليسم را با اراده و زور نمي. و دانش، و سطحي از رشد فرهنگي است

معلوم نيست . حاصلي ازآن، برنداشتندآنان كه چنين سوسياليسمي ساختند، . كرد
اين دوستان امروزبا كدام سازمان سياسي و كدام نيروي آماده طبقاتي چنين طرحي 

اي است كه  سازمان راه كارگر نه خود در قد و قواره. را در ذهن خود ساخته اند
چنين ادعائي بر زبان راند و نه همه سازمانهاي چپ با همديگر چنين وزني دارند 

در رابطه با عدم آمادگي  نيروي . اكنون بتوانند از عهده چنين كاري برآيندكه 
 مبارزه "البته راه كارگر ادعا كرده است كه . طبقاتي نيز پيش از اين سخن گفتيم

از امروز براي سوسياليسم به اين معنا نيست كه ضرورتا ما شرايط و موازنه نيروها را 
ياليستي در برابر جمهوري اسالمي مساعد هم اكنون براي  تحقق آلترناتيوسوس

ارزيابي ميكنيم، بلكه به اين معناست كه اين استراتژي مستقيما و بال فصل در 
دهد بجز اينكه  اين جمله بافي هاي مبهم هيچ چيز را تغيير نمي ) 10 ( "دستور است

روشن مي كند كه دوستان ما با وجود اينكه شرايط رابراي استقرار سوسياليسم 
ندان هم آماده نمي بينند اما چون تحقق آن و پيشروي به سوي آن را خود جدي چ

. كنند نمي گيرند، ضرورتي هم به ديدن شرايط جامعه و تكيه بر واقعيات  پيدا نمي
هاي  ااين جريان طرح. اين دوستان سياست كردن  را با خيال بافتن يگانه انگاشته اند

اي كه متهمان به  در جامعه. في پنداشته استذهني را براي تحقق آرمانهاي خود كا
قتل و دزدي به جاي محاكمه، بر مسند وزارت و وكالت و رياست جمهوري قرار 

گيرد و جامعه ازآن  گيرند، يك نفر براي تمامي مقدرات كشور تصميم مي مي
اي كه يك آخوند فريب  آگاه است اما سيستم استبداد هنوزپا برجاست ، در جامعه

هاي سياسي  واند هزاران نفر را عليه منافع خودشان به ميدان كشاند، تشكلت كار مي
و صنفي با دوامي در آن وجود ندارد، صنايع و تكنولوژي اش قابل عرضه و رقابت 

باالخره آنان كه معمار و نيروي كار .... نيست، فرهنگ خشونت باالست و
  متحدان قابل توجهي در ساختمان سوسياليسم اند نه خود منسجم و نيرومندند و نه

داري را نيز در برابر خود دارند،  سطح جهان دارند و بدتر اينكه جهان سرمايه
هاي جمهوري اسالمي سوسياليسم ساخت؟ اين طرح ها  توان بر ويرانه چگونه مي
. گري نيست پس چيست؟ رفقاي عزيز به جمالت مبهم خود را نياويزيد اگر  ذهني

جمله .   شوند به دست و پايتان  در كارهايتان زنجير مياين جمالت به جاي تسهيل
شرايط و موازنه نيروها را براي تحقق سوسياليسم ضرورتا مساعد « : دوپهلوي

اگر ارزيابي شما اين است كه شرايط . را، براي چه آورده ايد» ارزيابي نمي كنيم
يد جايگزين خواه استقرار سوسياليسم آماده نيست، سوسياليسم نسيه را چگونه مي

جمهوري اسالمي كنيد؟ اگر شرايط را براي استقرار سوسياليسم مساعد مي دانيد 
وظيفه داريد شرايط سياسي و اقتصادي و فرهنگي آن را به ديگران از جمله به آن 

هاي  با جمله. اكثريتي كه قراراست سوسياليسم را با كارشان بسازند، توصيح دهيد
چگونه قادريد از زير سئواالتي  "وز براي سوسياليسم  مبارزه از امر"كلي  و مبهم 

كند فرار كنيد؟ مگر نيروئي وجود  كه در رابطه با طرح شما به اذهان خطور مي
دارد كه سوسياليسم را قبول داشته باشد اما از امروز نخواهد براي تحقق آن مبارزه 

. كند كند؟ هر نيروئي كه اهدافي مد نظر دارد، از امروز براي آن مبارزه هم مي
مساله اين است كه امروزشما دوستان گرامي قصد بنا . ين مساله هنر نيستگفتن ا

كردن ساختماني را داريد كه نه نقشه آن وجود دارد ونه مكان و مصالح آن آماده 
ميبايست توجه كنيم كه هراقدام ما براي . است و نه معمار آن متولد شده است
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كراسي، قدمي است  در يابي جنبش هاي اجتماعي و براي آزادي و دمو سازمان
.  براي ساختن اين بنا راه درازي در پيش داريم. خدمت پي ريزي بناي سوسياليسم

نيروي سازنده . ساختن آن بر ويرانه هاي جمهوري اسالمي واقعي به نظر نمي رسد
نبايد طرحي ريخت كه به ساختمان آن در . آن و امكانات آن دردسترس نيست

.  من اين است كه هرچه سريعتر اين راه پيموده شودآرزوي. آينده نيز آسيب رسد
يك نيروي سياسي كه . اما مبني كردن آرزو براي اتخاذ سياست، بي خردي است

البته يك محفل مطالعاتي . چنين كند، مردم به چشم خيال پرداز به او مي نگرند
ين به ا. يعني تجمعي كه قصد سياست ورزي نداشته باشد مي تواند چنين بيانديشد

اما يك سازمان . دليل كه نقشي در تغييرقدرت سياسي براي خود قائل نيست
آلترناتيو با . سياسي نمي تواند ارزش هاي نظري خود را جايگزين واقعيت ها كند

مصالح واقعي ساخته مي شود، آنرا به سهم خويش با ذهني گري بر سر مردم 
  .خراب نكنيم

. است ) 10 ( " با نيروهاي غير سوسياليستي در باره ائتالف"سومين سند منتشر شده 
اين سند خواسته است خط مشي راه كارگر را براي ائتالف با غير سوسياليست ها 

اما آنچه كه در آن به چشم نمي خورد سياستي است براي كار . روشن كند
راه كارگردر اين سند نقش معماري را بازي مي كند كه براي نساختن . مشترك

در اين . روشن نيست چرا اين قطعنامه صادر شده است. داده استساختمان نقشه 
قطعنامه حرف ها بخشا كلي و متناقض است، آنجا هم كه مشخص مي شود، در 

   .باره حط مشي راه كارگر است براي ائتالف نكردن با نيروهاي غير سوسياليست
ارگرارائه اين قطعنامه كه باهدف منسجم تر كردن منطق سياست هاي ائتالفي راه ك

شده است، ابتدا براي توضيح منطق كلي ائتالف چپ با جريانهاي غير سوسياليستي 
دو سئوال را طرح و از آن نتيجه مي گيرد كه نمي بايست در ائتالف  جبهه اي 

پس از رد كردن اتحاد جبهه، به سراغ ائتالف چپ با نيروهاي غير . شركت نمود
در اين عرصه نيز به دليل ضعف چپ، سوسياليست در شرايط مشخص رفته است، 

و در انتهاي قطعنامه به . ائتالف در شرايط مشخص كنوني را مردود اعالم مي دارد
سياست هاي موردي مي پردازد و به عنوان حسن ختام نگراني خود را از شركت 

اين فشرده قطعنامه . در حركاتي كه آنرا ائتالف جنبشي ناميده ، ابراز داشته است
كه راه كارگردر آن مشي خود را براي ائتالف نكردن با غير سوسياليست اي است 

براي داوري دقيق تر، نظرتان را به احكام خود قطعنامه جلب . ها اعالم كرده است
  :مي كنم

قطعنامه منطق كلي ائتالف چپ با جريانهاي غير سوسياليستي را با دو سئوال چنيين 
   :تشريح مي نمايد

ت كه آيا چپ اصال مي تواند با نيروهاي غير سوسياليست سئوال اول اين اس "
زيرا . وارد ائتالف، همكاري و همراهي بشود؟ پاسخ اين سئوال قطعا مثبت است

مخالفت اصولي با هر نوع ائتالف ميان اين دو مسلما چپ را به انزوا و فلج شدگي 
  "مي كشاند

چون . ا ائتالف كندبراساس اين حكم، چپ قطعا مي تواند با غير سوسياليست ه
و اين به ضرر چپ و طبقه . مخالفت اصولي با هر نوع ائتالف، چپ را فلج مي كند

اما براي اينكه پاسخ به سئوال اول خوب فهم شود و درك كنيم كه .  كارگر است
اين دوستان تا چه اندازه احكام خويش را جدي مي گيرند سئوال دوم بالفاصله 

  :اينگونه طرح شده است
وال دوم اين است كه آيا ائتالف ميان طرفداران سوسياليسم و نيروهاي غير سئ "

نمي ... سوسياليست، خواسته يا نا خواسته به حاشيه رانده شدن پيكارهاي طبقاتي 
آنجامد؟ پاسخ اين است كه آري در غالب موارد چنين ائتالف هائي پيكارهاي 

ته در سطوحي به آشتي طبقاتي مي راند و خواسته يا نا خواس طبقاتي را به حاشيه مي

آنجامد و آشتي طبقاتي در جامعه طبقاتي هميشه به ضرر طبقه كارگر و چپ مي 
  "انجامد

بدين ترتيب براساس ادعاي اين سندهم ائتالف كردن با غير سوسياليست ها به 
پس تكليف طبقه كارگر نگون بخت . ضرر طبقه كارگر است و هم ائتالف نكردن

  :اي اين تناقض به زعم خود راه حلي اينگونه يافته استچيست ؟ سند بر
طرفداران سوسياليسم بايد از شركت در هر نوع بلوك طبقاتي، يا ائتالف  " 

با جريان هاي غير )  سازي هاي رايج" جبهه"يعني  ( عمومي سياسي و پايدار 
سوسياليست خوداري كنند و به آشتي طبقاتي ميان بهره كشان و كارگران و 

  "تن ندهند) حني به صورت موقت( متكشان زح
 مخالفت اصولي با هرنوع "اين پاسخ تكليف حكم اول سند را كه مي گويد 

 روشن نمي "ائتالف ميان اين دومسلما چپ را به انزوا و فلج شدگي مي كشاند 
مگر اينكه دست به دامان توجيه شوند و بگويند مخالفت آنها ازنوع مخالفت . كند

  !!يستهاي اصولي ن
تا اينجا اين دوستان گرامي از زاويه منطق كلي ، ائتالف با غير سوسياليست ها را 

 شرايط مشخص ائتالف ميان چپ و جريانات "از اين پس سند وارد . رد كرده اند
تنظيم .  مي شود"غير سوسياليست در چشم انداز كنوني ميدان سياست ايران 

رت پرسش و پاسخ بدينگونه روشن مي كنندگان سند بار ديگر نظر خود را به صو
  :كنند

سئوال اين است كه در شرايط كنوني ضعف چپ، قاعدتا چه نيروئي شرايط  "
  " ائتالف را تعيين مي كند، چپ يا نيروهاي غير سوسياليست؟

  :جوهر وهسته اصلي پاسخ آنان چنين است
تالف با غير پاسخ به سئوال باال بايد چنين باشد كه در اوضاع كنوني شرايط ائ "

..... بنابراين . سوسياليست ها را ما تعيين نمي كنيم آنها هستند كه تعيين مي كنند
  " بايد روي تقويت جنبش سوسياليستي و پايه هاي طبقاتي آن متمركز شويم

در ادامه براي اينكه برداشت وحدت طلبانه اي از حكم باال حاصل نشود مطلب  
  : اينگونه ادامه مي دهد

ايط كنوني ضعف چپ، آنها در هيچ ائتالفي اين تمركز ما روي خواست در شر "
بهبود شرايط زندگي . ....... ها نيازهاي پايه طبقاتي مان را به ما نخواهند بخشيد
  " .زحمتكشان فقط با نيروي مستقل خود آنها شدني است

بدين ترتيب دوستان تنظيم كننده سند روشن كردند كه هم به لحاظ منطق كلي 
. ئتالف و هم در شرايط مشخص، راه كارگر اهل ائتالف نيست و از آن مي گريزدا

ببينيم در . اما آنان در حوزه هائي  همكاري را پذيرفته و سياست اتخاذ كرده اند
  :اين باره چه مي گويند

ما ناگزيريم در شرايط كنوني ، ائتالف با غير سوسياليست ها را عمال به حوزه  "
  .نيمهاي زير محدود ك

 ائتالف هائي كه مساله قدرت سياسي را بطور مستقيم در كانون فعاليت –الف 
سازمان هاي ... كه .... همه تشكل هاي دفاع از آزادي ها، . هايشان قرار نمي دهند

حزبي به عنوان سازمان در آنها شركت نمي كنند بلكه اعضاي اين سازمانها و نيز 
  . فرد يك راي شركت دارندغير سازماني ها در آنها بر پايه يك

 ائتالف هائي كه براي سازماندهي اقدام مشخص و يا مطرح كردن خواست و –ب 
مثال راه اندازي يك تظاهرات مشخص عليه .....مساله اي مشخص شكل مي گيرند

  ...جمهوري اسالمي
  " .در اين دو حوزه وزن فعاالن چپ نسبتا باالست .....

هاي عمومي صنفي و دموكراتيكي است كه بند الف اين سند مربوط به كار
همانگونه كه راه كارگر نيز گفته است سازمانها در آن به عنوان سازمان شركت 

بنابراين . هويت و شناسنامه كسي هم براي مشاركت طلب نمي شود. ندارند
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ضرورتي نداشت  رفقا به عنوان ائتالف سازماني، زحمت روشن كردن سياست 
  سند، كه مربوط است به راه اندازي يك "  ب " بند مي ماند. برايش بكشند

دراين زمينه هم دو نكته گفتني است اول اينكه راه كارگر از . تظاهرات مشترك
زمان تغيير سياست اش در كنگره نهم، اقدام مشترك سازماني عليه جمهوري 

چون اين عزيزان براي يك تظاهرات نيز پالتفرم هائي مي . اسالمي نداشته است
بعيد به نظر مي . ويسند كه امروزديگران با آن به راحتي مي توانند وحدت كنندن

رسد كه راه كارگر در آينده نيز با اين سياست ائتالفي بتواند يك اقدام مشترك 
دوم اينكه روشن نيست كه باالخره چپ ضعيف است يا وزن . سازماني انجام دهد

ند هر دو را مورد تاكيد قرار داده فعاالن چپ نسبتا باالست؟ راه كارگر در اين س
اما آنجا كه . براي اتحادهاي موردي وزن چپ نسبتا باال ارزيابي شده است. است

اتحاد جبهه اي مطرح است چپ ضعيف ارزيابي شده  تا راه كارگر براين اساس 
اين . ادعا كند كه مشاركت به سود نيروهاي غير سوسياليست تمام  مي شود

  . دانم چه پاسخي براي آن دارندتناقضي است كه نمي
  :و در انتهاي سند، زيرعنوان نقد فروم دموكراتيك، چنين آورده اند

نيروهاي سوسياليست حتي اگر در يك ائتالف جنبشي با غير سوسياليست  "
عمال به زائده آنها تبديل خواهند شد و نخواهند توانست تاثيري . هاهمكاري كنند

  " دبر اوضاع سياسي كشور بگذارن
راه كارگرنا . اين جوهر و اساس نظر راه كارگر است در رابطه با همكاري ها

. خودآگاه خواست هاي مردم را بين گروههاي سياسي و طبقاتي تقسيم كرده است
خواست هاي اقتصادي را به طبقه كارگر داده و خواست هاي دموكراتيك را به 

ف مي داند اين نيرو را از آنجا كه چپ را ضعي. بورژوازي واگذار كرده است
افزون براين رفقا فكر مي كنند برائتالف ها قانون . بازنده ائتالف ها مي پندارد

. جنگل حاكم است هر كس زورش برسد ديگران را از غنائم محروم مي كند
راه كارگردر حرف و . هراس و واهمه اين جريان از اتحاد و همكاري، از اينروست

را مي پذيرد اما به دليل اينكه آزادي و دموكراسي را زير فشار واقعيات همكاري 
از سوسياليسم جدا مي داند و مبارزه براي آزادي را به نيروهاي غير سوسياليستي 
واگذار كرده است، در اين راه گام نمي نهد و ديگرچپ ها را نيز از شركت در 

استبداد اين جريان از اين غافل است كه تيغ . جبهه دموكراسي برحذر مي دارد
و . بيش از هر نيروئي گردن  نيروي كار را نشانه مي گيرد، اگربه حق طلبي برخيزد

بر چيده شدن برج و باروي استبداد قبل از هر چيز راه سازمانيابي را براي نيروي 
از اين رو در مبارزه براي آزادي اين نيروي كار است كه بايد . كار تسهيل مي كند

برخالف تئوري هاي راه كارگر .  از آنها تالش كندپيش از ديگر طبقات و بيش
در اتحاد براي دموكراسي نيروي كار هرچه ضعيف تر باشد نيازمند مشاركت 

اين درست است  كه در كشور ايران و جوامع مشابه اگر آزادي با . فعالتري است
 اما اين حكم. بوي نان در نياميزد، در نهايت  ازآزادي نيز اثري برجا نمي ماند

ما نيروهاي . درست را نبايد به هر اقدام و عمل مشخص و لحظه سياسي تقليل داد
چپ مي بايست بكوشيم كه مبارزه مان را براي آزادي با مبارزه براي نان در هم 
. آميزيم اما خطاي نابخشودني است اگر خود را از مبارزه  براي آزادي حذف كنيم

كنار گود . ئده ديگران تبديل نمي كندشركت در مبارزه براي آزادي چپ را  به زا
ما درهر مبارزه اي براي . ماندن است كه چپ را ضعيف وبه دنباله روي مي كشاند

اين بخشي از . آزادي و براي خواسته هائي هرچند كوچك موظفيم شركت كنيم
يعني هم بايد در مبارزات جاري براي آزادي شركت كرده آنرا با . مبارزه ماست
 آميزيم و هم موظفيم مبارزه مستقل خود را باتمركزبيشترروي نان، بوي نان درهم

تالش براي فشردن صفوف چپ و وحدت اين نيروي . به فراموشي نسپريم
اجتماعي، براي اين است كه بتوانيم قدرتمندتر در عرصه مبارزه طبقاتي يعني 

ز من و اين آن چيزي است كه رفقاي عزي. مبارزه براي نان و آزادي شركت كنيم

در راه كارگرنظرخوشي به آن ندارند و بيشترين سنگ اندازي را در اين راه از بدو 
  .پيدايش خود تا كنون داشته اند

البرت سهرابيان را چندسال پيش پس ازسالها دوري، در منزلمان . پايان سخن
گرچه در زندان هم هيچوقت با او رابطه خيلي خاص نداشتم، اما در . پاريس ديدم

اين مهر و اين . مهر او در دلم بود و احترام اورا برخود واجب مي داشتمزندان 
در ديدار چند سال پيش اين حس انساني نهفته . احترام هر گز در من ضعيف نشد

مهرم به او زماني افزون تر . در اعماقم، دوباره در من جوشيد و زنده و ملموس شد
گاه كه . خواستش را فهميدمشد كه در رابطه با نزديكي چپ سخنش را شنيدم و 

در . لب به سخن مي گشود، تمام وجودش تمنا بود براي پايان دادن به جدائي ها
جلسه اي كه موضوع اش همكاري سازمان ما با راه كارگر بود زماني كه صحبت 
ها به يكديگر نزديك مي شد، برق شادي در چشمان روشن و پر مهر اش 

مان خندانش در اعماق تن و جانمان مي ميدرخشيد و مهر و رضايش را با چش
اما هر آنجا كه سايه فاصله ها برزبان و كالم چيره مي شد، غم و اندوه .  نشاند

برچشمان نجيب اش مي نشست و فضا را چنان سنگين مي كرد  كه عمق نگراني را 
  .مي شد به وضوح ديد و شنيد وچشيد

ابيان مرا با احساسي متناقض نام گذاري كنگره دهم راه كارگربه نام البرت سهر 
. از اينكه رفقا حرمت البرت عزيز راپاس داشته اند، عميقا شادمان شدم. روبرو نمود

روست كه چرا بايد با نام كسي كه همه وجودش براي اتحاد و  غمم اما از اين
راه كارگرهمواره  . وحدت بود، به نام او وبه ياد او پرچمدار افتراق و جدائي شد

ي را با خود به صورت يك مختصه  داشته است، اما در طول حيات انزواجوئ
چنين آن را تئوريزه نكرده و در عمل  نزديك سي ساله اش اين جريان هر گز اين

آرزويم اين است كه در كنگره بعدي راه كارگري ها . تك و تنها نمانده است
  .خطاي سياسي كنگره البرت را به احترام او تصحيح كنند

  :زيرنويس  
محمد رضا شالگوني در مصاحبه با راديو برابري انزواي راه كارگر را تائيد و  )1(

البته تاكيد نمود كه مهم اين است كه راه كارگر در ميان . آن را مثبت ارزيابي نمود
گوئي اين جريان به قيمت كناره جوئي از جريانات سياسي، . كارگران ايزوله نشود

   . را جلب نمايدتوانسته است پشتيباني كارگران
منتشره در سايت راه ) راه كارگر( برنامه سازمان كارگران انقالبي ايران  )2(

  كارگر
منتشره در سايت راه ) راه كارگر( اساسنامه سازمان كارگران انقالبي ايران  )3(

  كارگر
  همان اساسنامه )4(
  مصوبه كنگره دهم منتشره" اوضاع سياسي و وظايف ما " سند ) 6(و  )5(

  درسايت راه كارگر
 استراتژي و مباني تاكتيك هاي ما در مبارزه با جمهوري اسالمي "سند  ) 8( و  )7(
   مصوبه كنگره دهم منتشره در سايت راه كارگر"
  برنامه راه كارگر ) 9(
   سايت راه كارگر ) 10(
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جهان نژادپرستي 

  اتمي
 
  

/ تالش براي خلع سالح اتمي
 / نگاه به گذشته و آينده

عدم گسترش سالح هاي 
  اتمي در جهان

 
 

David Krieger  
11.10.2005   

Jungewelt   
 برگردان به فارسي  ناهيد جعفرپور

  
 تنها قدرت اتمي 1945اياالت متحده آمريكا در سال 

 اين قدرت اتمي جهان بود از اين رو بدون مالحظه از
خويش بر عليه شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي استفاده 

  . نمود
از زمان ساخت اولين تسليحات اتمي به بعد روز بروز 
اين صنعت توسعه و تكميل يافت و دامنه خويش را به 

  .كشور هاي ديگر هم كشانيد
بسياري از دانشمنداني كه در طرح مانهاتن يعني برنامه 

كميل بمب اتمي كار مي كردند، به آمريكائي براي ت
دولت آمريكا اخطار نمودند كه عمليات اتمي بر عليه 
ژاپن مي تواند يك شكل خطرناك رقابت اتمي از 

گذشت . سوي اتحاد جماهير شوروي را باعث گردد
دقيقا چهار سال . زمان نشان داد كه آنها حق داشتند

طول كشيد تا شوروي موفق شد به تسليحات اتمي 
 اولين 1949ار پيشرفته دست يابد و در سال بسي

  .آزمايش اتمي خويش را به انجام رساند
 اياالت متحده 1949 تا 1945در فاصله سالهاي 

آمريكا آزمايش هاي اتمي بيشماري را نمود و موفق 
شد رقابت در تسليحات اتمي جهان را به نفع خويش 

  شوروي به محظ اينكه1949در سال . به پايان برساند
موفق شد تسليحات اتمي خويش را تكميل و گسترش 
دهد دومين دور رقابت تسليحات اتمي بين اين دو 

اين رقابت تسليحاتي اتمي . كشوررا از نو آغاز نمود
در ابتدا بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بعد 
از پايان جنگ سرد يعني اوائل سال هاي نود به پايان 

  .رسيد
 نيم  بعد از توسعه برنامه در حدود يك دهه و

تسليحات اتمي توسط اتحاد جماهير شوروي ، 
بريتانياي كبير و فرانسه و چين هم به تكميل و 

تا اينكه . گسترش برنامه تسليحات اتمي پرداختند
 كشور صاحب 5 باشگاهي از 1967باالخره در سال 

 كشور تنها 5اين . برنامه تسليحات اتمي شكل گرفت
ه تسليحات اتمي در اختيار داشته و كساني بودند ك

همزمان تمامي آنها عضو شوراي امنيت سازمان ملل 
طبيعتا اين كشور ها با در اختيار داشتن . متحد بودند

اين شكل از قدرت براي خود در سرتاسرجهان از 
موقعيتي باال برخوردار شده و از آن بهره بردند و هر 

ها مبني بر كدام به نوبه خود با تهديد ديگر كشور 
استفاده از اين قدرت تسليحاتي همچنان به يكه تازي 

همه اين كشورها به جز چين كه اعالم نمود . پرداختند
هيچگاه آغازگر جنگ اتمي نخواهد بود، اين امكان 
را باز نهادند كه در موقع لزوم از اين قدرت استفاده 

در اوج اين رقابت تسليحات اتمي در حدود . نمايند
سلحه اتمي در جهان مورد معامله قرار  ا60000
  . گرفت

 اسلحه اتمي 30000امروز در سرتاسر جهان در حدود 
 درصدش  توليد  95وجود دارد كه از اين تعداد 

اين روند . اياالت متحده آمريكا وروسيه بوده است
همچنان بشدت ادامه دارد تنها روندي كه بسيار 

لع سالح آهسته پيش رفته است روند تقليل و يا خ
  .اتمي در جهان بوده است

تا كنون كشورهائي كه توليد كننده تسليحات اتمي 
بوده اند هيچ نشانه اي از خود مبني بر دست برداشتن 
از توليد مجدد و يا عدم گسترش اين صنعت به ساير 
نقاط جهان و پديد آوردن جهاني عاري از تسليحات 

د براي امروز بزرگترين تهدي. اند اتمي نشان نداده
بشريت وجود كشورهائي است كه با تملك اين گونه 
صنايع تسليحاتي، ديگر كشور هاي جهان را تهديد به 

 .نابودي و كشتار جمعي مي نمايند
 

  قرار داد عدم گسترش تسليحات اتمي
 ميالدي بعد از نتايج بحران 60اواسط سال هاي 

 ، آمريكا و اتحاد جماهير 1962موشكي كوبا در سال 
ي و بريتانياي كبير قرار دادي را به امضا شورو

رساندند كه بر مبناي آن از گسترش مجدد تسليحات 
آنها از اين ترس داشتند كه با . اتمي جلوگيري مي شد

ادامه بي مهاباي اين صنعت در سرتاسر جهان زندگي 
بر روي كره زمين كامال خطرناك بشود و در صورت 

 بسياري از قرار گرفتن تسليحات اتمي در دستان
متن اين . كشورها خطري جدي آنها را تهديد نمايد

قرار داد به اين شكل بود كه دولت هائي كه از برنامه 
اتمي برخوردار نيستند اجازه تكميل و ساخت و 

همچنين اين . گسترش برنامه اتمي را نخواهند داشت
پيمان براي كشورهاي صاحب تسليحات اتمي سه بند 

  :زير را وضع نمود
  به رقابت هاي اتمي هر چه زود تر پاياني دهند/ 1
مذاكرات و قرار داد هاي اتمي را براي نيت هاي / 2

  خوب استفاده كنند
به كشور هائي  كه صاحب تسليحات اتمي نيستند / 3

براي تكميل تكنولوژي اتمي براي مقاصد صلح آميز 
  . ياري رسانند

 1968پيمان عدم گسترش تسليحات اتمي در سال 
 قدرت اجرائي بخود 1970ضا گرديد و در سال ام

  . گرفت
با وجود مفاد موجود در اين پيمان اما كشور هاي 
صاحب تكنولوژي و برنامه تسليحات اتمي در سال 
هاي بعد آنچنان آمادگي براي اجراي اين پيمان از 
خود نشان نداده و هيچگاه تالش نكردند كه جهان را 

اي مقاصد خير از آن خلع سالح اتمي نمايند و يا بر
. استفاده كنند و يا دست از رقابت هاي اتمي بردارند

در عوض تالش خود را تنها بر روي كنترل تسليحاتي 
كشور هاي ديگر متمركز ساختند و پيمانهائي در باره 

اس آ ال ( محدود سازي تسليحات استراتژيكي چون 
و يا پيمان هائي در باره تقليل تسليحات ) ت

منعقد كرده و ) اس ت آ ار ت( ي چون استراتژيك
باالخره در نتيجه اين پيمانها و قرار دادها، رقابت هسته 
اي نه تنها تقليل نيافت بلكه روز بروز بيشتر شد و از 
سوي سازندگان تسليحات اتمي هيچگونه نشانه اي 
كه حكايت از دست بر داشتن از تسليحات اتمي 
 .وعدم گسترش آن باشد ديده نشد

 يعني كمك به كشور هاي ديگر 3در اجراي بند اما 
براي ساخت صنايع اتمي براي استفاده هاي صلح آميز 
قدم هاي بسياري برداشته شد، چرا كه از طريق فروش 
رآكتورهاي اتمي به اين كشورها و اقدامات بعدي 
آن، سود فراواني حاصل كشورهاي صاحب صنعت 

ارت اما در اين بخش تج. تسليحات اتمي مي گشت
آنها با يك مشكل اساسي روبرو شدند آنهم اين بود 
كه رآكتور هاي اتمي  احتياج به  اورانيوم غني شده 

پلوتونيوم را . داشت ومي توانست پلوتونيوم توليد كند
همچنين مي توان براي ساخت تسليحات اتمي استفاده 

با زباني ساده تر برنامه انرژي اتمي، بخصوص . كرد
 اي كه اورانيوم را غني سازد و اين چنين برنامه

پلوتونيوم توليد كند مي تواند به گسترش تسليحات 
 .اتمي بيانجامد
ها، بسياري از كشورها پيمان عدم  در طول سال

اما برخي . گسترش تسليحات اتمي را امضا نمودند
ديگراز كشورها براي اينكه دست و پايشان با اين قرار 

از جمله . رار گرفتندداد محدود نگردد، خارج از آن ق
اين كشور ها اسرائيل است كه طبق داده ه موجود،ا 

 اسلحه 200حدس زده ميشود كه در حدود بيش از 
البته تا كنون خود اسرائيل هيچ . اتمي در اختيار دارد

 . گاه به داشتن تسليحات اتمي اقرار نكرده است
همچنين هندوستان و پاكستان اين قرار داد را امضا 

هندوستان همواره خيلي روشن بيان نموده . دننمودن
است كه حاضر است فعاليت هاي اتمي را كنار 
گذارد اما نه در شرايط كنوني جهان و نژاد پرستي 

با زباني ديگر هندوستان اعالم نمود . اتمي موجود
حاضر است كشوري بدون تسليحات اتمي باشد 
بشرطي كه تمامي كشور هاي ديگر هم تسليحات 

ا نابود سازند و اعالم نمود اگر قرار باشد برخي اتمي ر
از كشور ها تسليحات اتمي را براي ترساندن و فشار 
بر ديگران نگه دارند و بقيه را خلع سالح نمايند  و از 
داشتن آن محروم سازنند، هند هم تسليحاتش را نگه 

 يك آزمايش 1974هندوستان در سال . خواهد داشت
 مجددا در بعد بسيار 1998ه مه اتمي انجام داد و در ما

گسترده تري به آزمايش تسليحات اتمي خويش 
دقيقا بعد از آزمايشات اتمي هندوستان در . پرداخت

 پاكستان هم اولين آزمايشات اتمي خويش 1998سال 
را انجام داد و با اين كارش به هندوستان نشان داد كه 

هندوستان .وي هم از تسليحات اتمي برخوردار است
 پاكستان دو كشوري كه با هم در حال رقابت مي و

اند در حالت  باشند و بر سر كشمير با هم جنگ نموده
كنوني در شرايط مساوي هم  به ديگر به لحاظ اتمي 

  . دندان نشان مي دهند
آخرين دولتي كه تصور مي شود به تسليحات اتمي 

كشوري كه . محدودي مجهز است، كره شمالي است
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 از پيمان منع گسترش سالح هاي 2003در ژانويه 
البته بايد توجه نمود كه تا كنون . اتمي خارج گرديد

هيچكس نتوانسته است با اطمينان ابراز نمايد كه كره 
شمالي تسليحات اتمي مي سازد و يا در واقعيت از 
تكنولوژي و امكانات و مواد كافي براي تكميل 

  .تسليحات هسته برخوردار است
 

  1995كنفرانس  سال 
طبق پيمان منع گسترش سالح هاي اتمي، در سال 

 سال بعد از قدرت اجرائي 25 يعني درست 1995
گرفتن اين پيمان، كنفرانسي براي تكميل پيمان و 
كنكاش براي چگونگي پيشرفت اين روند برگزار 

برخي از كشور هاي عضو قرار داد و بسياري . گرديد
ادند كه اين از سازمانهاي جامعه متمدن، چنين نظر د

زيرا كه .  قرار داد نبايد بمدت نامحدود تمديد گردد
تمديد نا معلوم آن چك سفيدي را بدست  كشور 
هاي قدرتمند صاحب اين تكنولوژي مي دهد كه 
توسط آن وظايفي را كه در قرار داد قيد شده به نفع 
خويش ادامه دهند و وظيفه خلع سالح نمودن خويش 

اين . و يا آهسته به پيش برندرا به فراموشي بسپارند 
دولت ها و گروه ها منطق خويش را چنين فرمول 
بندي مي نمودند كه اين قرار داد بجاي تمديد نا 

 سال تمديد گردد و اگر كشور هاي 5محدود بايد 
صاحب صنايع اتمي به مفاد قرار داد توجه نمودند 

 .  سال ديگر تمديد گردد10آنزمان 
اران صنايع تسليحات اتمي اما با تالش هاي سردمد

اياالت متحده آمريكا و دولت آمريكا اين قرار داد 
البته آمريكا .براي مدت زمان نامحدود تمديد گرديد

براي اين كه به اين خواستش برسد برخي از وعده و 
براي مثال ميتوان به نكاتي . وعيد هائي را اعالم نمود

 توجه كه در قطعنامه پاياني اين كنفرانس آمده است
  :نمود

پايان دادن به مذاكرات براي توقف آزمايشات / 1
 1996اتمي در سرتا سر جهان تا پايان 

شروع و پايان فوري مذاكرات در جهت قرار دادي / 2
  .كه توسط آن توليد پلوتونيوم متوقف گردد

كشورهاي توليد كننده بطوري سيستماتيك تالش / 3
تقليل يابد كنند كه تسليحات اتمي در سرتاسر جهان 

ودر جهت خلع تسليحات اتمي بطور كل حركت 
  .نمايند

 كه در 984اين مدرك همچنين در قطعنامه شماره 
 سوي شوراي امنيت قيد گشته است و از 1995سال 

كشورهائي كه به تسليحات اتمي مسلح نيستند مي 
  .خواهد كه به قوانين بين المللي پايبند باشند

لملل فورا اين قطعنامه را در البته اگر هم جامعه بين ا
 مورد قبول قرار مي داد ويا قرار داد توقف 1996سال 

آزمايشات اتمي را براي امضا در اختيار همه قرار مي 
داد باز هم اين قرار داد احتياج به تائيد و تصويب 
تمامي كشورهائي كه تسليحات اتمي توليد مي كردند 

 . داشت
 دولت مورد 44ز البته همان موقع هم يك چهارم ا

اياالت .خطاب اين پيمان را مورد تائيد قرار ندادند
متحده آمريكا جزء اولين كشور هائي بود كه قرار داد 

 سناي آمريكا آنرا رد 1999را امضا نمود اما در سال 
نمود و مورد تائيد قرار نداد و دولت بوش اين قرار 
ائه داد را رد نموده و ديگر هيچگاه به سناي آمريكا ار

 . نكرد

با ) س ت ب ت( مخالفت دولت بوش با قرار داد 
توجه به روند عملكرد هاي اين دولت نشان داد كه 
اين دولت در نظر دارد نسلي جديد از تسليحات اتمي 
را بسازد كه از امواج اتمي بسيار كمتري برخوردار 

همچنين دولت بوش با تمام قوا تالش نموده . است
 ماه 18 ماه به 36مي را از است زمان آزمايشات ات

برساند و در ضمن اين طور كه بنظر مي رسد 
  .آزمايشات اتمي زير زميني انجام مي دهد

 
 موضوع باز

در محدوده كنفرانس خلع سالح اتمي سازمان ملل 
متحد هيچ گونه مذاكراتي در باره پيماني كه توليد 

همچنين . پلوتونيوم را ممنوع نمايد انجام نپذيرفت
نه تالشي براي ضمانت هاي حقوقي بر عليه هيچگو

استفاده تسليحات اتمي كشور هاي داراي تسليحات 
اتمي بر عليه كشورهاي بدون سالح اتمي صورت 

بنا بر اين در اين پروسه نا كامل و نارسائي . نپذيرفت
در پيشرفت تصميم گيري ها هر گز نمي توان از اين 
ي سخن گفت كه كشور هاي صاحب تسليحات اتم

تصميمي جدي و قاطع و واقعي براي تالش در راه 
بطور واقعي هم كنگره . خلع  سالح اتمي بگيرند

 بر اساس يك پرونده 2001آمريكا در اواخر سال 
سري براي بررسي و كنكاش در استراتژي اتمي 
دولت بوش به اين نتيجه رسيد كه سياست اتمي 
اياالت متحده آمريكا امكان يك عكس العمل اتمي 
در مقابل يك حمله غير اتمي بر عليه آمريكا و يا 

  .وابستگانش را ندارد
 

 ان پ "كنفرانس كنكاش، بررسي و كنترل
 2000  درسال "ت

، كشور هاي 2000در كنفرانس كنكاش و كنترل سال 
عضو قرار داد با هم توافق نمودند كه در مجموعه اي 

 قدم عملي براي خلع سالح اتمي حركت 13از 
در حقيقت اين وحدت در توافق ،اولين قدم . نمايند

تك . مثبت جامعه جهاني براي خلع سالح اتمي بود
تك اين قدم ها را مجموعه اي از قرار داد ها براي 
توقف آزمايشات اتمي وراه هاي قانوني آن  احاطه 

يكي از اين قرار داد ها توقف توليد موادي . نموده بود
همچنين . ست بود كه براي تهيه بمب اتم ضروري

ايجاد كنفرانس هاي متعددي براي كنترل چگونگي 
تالش براي خلع تسليحات اتمي ، تقويت قرار داد 
هاي ضد موشكي ، وضع مفاد پايه اي كه باعث گردد 
قانون خلع سالح اتمي همچنان اجرا گردد و عطف 
به ماسبق نگردد و همچنين  تائيدصريح و روشن 

مي براي تغيير كامل دولت هاي سازننده تسليحات ات
   >>>.....برنامه اتمي شان

متاسفانه دولت هاي سازنده تسليحات اتمي اين قدمها 
در ميان جامعه بين الملل، اياالت . را جدي نگرفتند

متحده آمريكا كشوري بود كه كمترين توجه را به 
اين قدمهاي عملي نمود و براي هر كدام از اين موانع 

پيشبرد آن قدمها را سد چاره اي انديشيد و جلوي 
در اين فاصله دولت آمريكا قرار داد منع . نمود

آزمايشات اتمي را زير پا گذاشت، قرار داد ساخت 
موادي كه باعث ساخت بمب اتم مي شود را زير پا 
گذاشت، بر عليه قرار دادي كه ازسوي كنفرانس خلع 
تسليحات اتمي تصويب شد،  حركت نمود ، به قرار 

 .   هاي اتمي توجه اي ننمودداد ضد موشك

 قرار داد بسته شده  ميان آمريكا و روسيه در سال 
(  مبني بر تقليل تسليحات  تهاجمي استراتژيك 2002

از اين دو كشور مي خواهد كه ) اس او ار ت 
  2012تسليحات اتمي آماده براي عمليات را تا ژانويه 

  عدد تقليل داده و در نهايت2000 عدد به 6000از 
اقداماتي براي نابودي اين تعداد تسليحات اتمي 

 اين قرار داد به پايان مي 2012در سال . صورت پذيرد
رسد و طرفين هيچگونه محدوديتي براي توسعه 

  .  تسليحات اتمي در پيش پاي نخواهند داشت
 از جنبه هائي هم اين قرارداد مي تواند باعث گسترش 

ني كه به هر دو بيشتر تسليحات اتمي گردد بر اين مب
كشوراجازه مي دهد بسياري از ايده هاي اتمي را 
براي آينده طرح ريزي و نگه داري نمايند از سوي 
ديگر اين ايدها و فعاليت ها مي تواند در دستان گروه 
 .  هاي تندرو قرار گيرد

كنفرانس بررسي و كنكاش اخير كه در همين سال 
 و يا  انجام گرفت، بدون هيچگونه پيشرفتي2005

قطعنامه پاياني خاتمه يافت و تنها اقدامات كوچكي را 
  .تدارك ديد

در طول كنفرانس، آمريكائي ها تالش نمودند هيچ 
 قدم عملي در راه خلع سالح 13گونه اشاره اي به 

تسليحات اتمي نشود واين بحث وارد دستور كار 
كنفرانس نگردد و اين طور به نظر مي رسيد كه آنها 

اريخ را دوباره بنويسند و هر گونه خاطره مي خواهند ت
  .  را محو سازند2000پيشرفت كنفرانس سال 

خواست اوليه قرار داد منع گسترش تسليحات اتمي 
اين بود كه جلوي توسعه و گسترش تسليحات اتمي 
گرفته شود و از طريق خلع تسليحات اتمي به سياست 

دولت هاي سازنده . اتمي دوگانه پاياني دهد
ات اتمي همواره موضعشان اين بود كه آنها تسليح

بيشتر به يك استاندارد دو پهلو پايبندند تا اينكه خود 
 .را موظف به خلع سالح اتمي نمايند

  
 استاندارد دوپهلوي سياست اتمي

در تالش براي سرپوش گذاشتن به گسترش همواره 
ي تسليحات اتمي وادامه سياست دوپهلوي اتمي ، از 

بوش نهادي براي امنيت در مقابل سوي جرج دبليو 
سازماندهي شد  ) پ اس اي( گسترش تسليحات اتمي 

 اعالم 2003 ماه مه سال 31وبراي اولين بار در 
در يك مصاحبه مطبوعاتي  دركاخ سفيد، . گرديد

وي نهاد فوق را بعنوان اتحاديه مشترك بين المللي 
گسترده اي شامل كشورهاي بيشماري دانست  كه 

يشان را با قوانين و ذخاير خود هماهنگ عملكردها
نموده تا بدينوسيله بتوانند حمل تكنولوژي هاي 
خطرناك را به و از كشورها و همچنين از سوي 
سازندگان غير دولتي ميسر و آسانتر نمايند و بين آنها 
چه از طريق هوائي، دريائي يا زميني رابطه بر قرار 

نها دولت هاي از اعضاي اوليه اين نهاد فوق ت. گردد
اروپائي و استراليا و ژاپن  و سه دولت غربي سازنده 
تسليحات اتمي يعني  آمريكا، بريتانياي كبير و فرانسه 

توافق نامه در باره اساس و پايه هاي . مي باشند
محدوديت در گسترش سالح اتمي اين نهاد در تاريخ 

 مورد تصويب اين كشور ها قرار 2003 سپتامبر سال 4
  : اولين اساس اين توافق نامه چنين مي گويد. گرفت

و )منظور آمريكاست( اجراي اقدامات موثربه تنهائي 
يا با راي بقيه دولت ها براي انتقال و يا ترانسپورت 
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تسليحات كشتار جمعي ، سيستم هاي حامل آن، و هم 
چنين مواد وابسته به آن  به و يا از دولت ها و يا 

 آنها فكر و تصميم سازندگان غير دولتي كه روي
  .گيري شده است

 شوراي امنيت سازمان ملل متحد 2004 آپريل 28در 
 را صادر نمايد  طبق اين 1540تصميم گرفت قطعنامه 

قظعنامه دولت هاي عضو موظفند از هر شكل حمايت 
سازندگان غير . از سازندگان غير دولتي  دور باشند

، دولتي كه تالش مي كنند تسليحات اتمي بسازند
گسترش دهند و يا تسليحات بيولوژي و مواد حامل 
وابسته به آن را بسازند ، بفروشند ، بخرند، حمل و 

اين . نقل نمايند و يا در تملك خويش قرار دهند
قطعنامه از دولت هاي عضو مي خواهد كه كنترل 
هاي درون كشوري، مرزي ، صادراتي و گمركي را 

سليهات اتمي، انجام دهند تا بدينوسيله از گسترش ت
بيولوژي و شيميائي و مواد حامل آن جلوگيري 

 . نمايند
 در واقع بيانگر تالش هاي شوراي 1540قطعنامه 

امنيت سازمان ملل متحد در پشتيباني از نهاد هاي 
امنيتي براي كنترل و بر عليه گسترش تسليحات كشتار 

نهاد هاي امنيتي بر عليه گسترش مجدد .  جمعي است
در باره قوانين ممنوعيت و قطعنامه امنيتي ، توافقات 

در مقابل گسترش سالح هاي كشتار جمعي شماره 
 همه را موظف مي نمايد كه همكاري بين 1540

المللي را گسترش دهند  و اگر الزم بود با استفاده از 
خشونت، از گسترش سالح هاي كشتار جمعي 

بدينوسيله مشخص مي شود كه . جلوگيري نمايند
تمي دوپهلوي آمريكا همچنان به قوت سياست ا

زيرا كه اين قرار داد ها هيچ . خويش باقي مي ماند
كاري با تسليحات اتمي كنوني و لزوم نابودي نها را 
نداشته،  تنها مي خواهد از گسترش آن جلوگيري 

  .نمايد
براي جامعه بين المللي و هر انسان متفكري اين سئوال 

 مي توان از گسترش تعيين كننده وجود دارد كه آيا
تسليحات كشتار جمعي در جهاني كه از قدرتمندان و 
صاحبان تمامي ملزومات زندگي انسانها  از يك سو و 

چيزان و كساني كه از هستي ساقط  از سوي ديگر بي
  شده و ميشوند تشكيل مي شود، جلوگيري نمود؟  

كساني كه نهاد هاي دو پهلوي استاندارد را نمايندگي 
 بنظر مي رسد كه بر اين اعتقادند كه مي مي كنند،

توانند از گسترش تسليحات كشتار جمعي جلوگيري 
نمايند در حاليكه خودشان همچنان گذشته  
زيرعالمت سئوال  درجهت  گسترش تسليحات 

  .   كشتار جمعي قرار دارند
 

 تفاهم روي خط صفر
تا زمانيكه تسليحات اتمي و مواد هسته اي در جهان 

 اين امكان وجود دارد كه دولت هاي وجود دارد
ديگر و يا سازندگان غير دولتي به گسترش تسليحات 
اتمي دست يابند و مجازات هاي برقرار شده براي 
گروه هاي  سازنده غير دولتي تندرو روي خط صفر 

  . خواهد بود و به حال آنان تاثيري ندارد
هر چه بيشتر سالح هاي اتمي در جهان وجود داشته 

، به همان اندازه اين امكان بزرگتر است كه باشد
هر چه . برخي از گروه هاي تندرو به آن دست يابند

تسليحات اتمي كمتر شود به همان اندازه هم موادي 
كه توسط آن اين تسليحات ساخته ميشود كمتر 

خواهد شد و همچنين كنترل بين المللي هم آسان تر 
الح خواهد شد و دست آخر امكان افتادن اين س

كشتار جمعي بدستان گروه هاي تندرو از بين خواهد 
 .رفت

تفاهم جمعي احتياج به عدم وجود تسليحات اتمي  و 
بجاي ماده چهار پيمان عدم . كنترل بين المللي دارد

گسترش تسليحات كشتار جمعي بايد خلع سالح اتمي  
اگر از اين جنبه به قضايا بنگريم نهاد . وظيفه گردد

 تنها مرحم هائي 1540و قطعنامه )  ايپ اس( امنيتي 
هستند كه درد را ساكت مي كنند و نه معالجه درد و 

 .حل مشكل را
  

 عراق، ايران و كره شمالي
جرج بوش در سخنراني اش در باره وضعيت ملي 
آمريكا از عراق و ايران و كره شمالي  با نام دولت 

ند اين كشور ها با چ. هاي شرور و پايه هاي شر نام برد
كشور ديگر درطرح استراتژي اتمي آمريكا بعنوان 
كشورهائي مشخص شده اند كه تالش هاي احتمالي 

 از 2002در سال . اتمي بر ضد آمريكا انجام مي دهند
سوي بوش و ديگر نمايندگان دولت ها اعالم گشت 

كه عراق داراي  برنامه  تسليحات كشتار جمعي  
ين كشور را از اين رو آنها طرح حمله به ا. است

سازماندهي نموده و همچنان براي توجيه خود برنامه 
كشتار جمعي عراق را بهانه نمودند و به ماده عدم 

در طول . گسترش قطعنامه شوراي امنيت تكيه نمودند
حمله آمريكا به عراق و اشغال اين كشور هيچ سالح 
كشتار جمعي بدست نيامد و طبيعتا اشغال عراق ديگر 

نع نمود كه داشتن سالح اتمي كشتار كشور ها را قا
جمعي به نفع آنان است تا بدان وسيله از حمله آمريكا 

بايد توجه نمود كه . به كشورشان جلوگيري نمايند
شايد تسليحات اتمي براي دولتي قدرتمند آنچنان 
مهم نباشد اما اين مسئله براي دولت هاي ضعيف مي 

د تا از حمله تواند بعنوان عامل ايجاد ترس استفاده شو
اين مسئله مي تواند . دشمن قوي جلوگيري نمايد

 .. مسئله اي باشد كه ايران و كره شمالي را جذب كند
در باره كره شمالي اين كشور خود را از قرار داد منع 
گسترش سالح هاي اتمي كنار كشيد  و از اين رو 
غني سازي اورانيوم و توليد پلوتونيوم را از سر گرفت 

جه ادعا دارد كه توانسته است تسليحات اتمي و در نتي
 .محدودي را توليد نمايد

 مذاكره از راه دور ميان آمريكا ، 6از سال ها پيش 
كره شمالي، كره جنوبي،چين ، ژاپن و روسيه انجام 

واسطه هاي تجاري كره شمالي  روشن .  پذيرفته است
نمودند كه آنان خواهان معاوضه ضمانت هاي امنيتي 

هايي براي توسعه كشورشان از سوي و كمك 
آمريكا  در مقابل وظايف برنامه اتمي شان و برگش

بعد از سال ها . به قرار داد منع گسترش اتمي مي باشند
مذاكره هنوز پيشرفتي در اين جهت حاصل نگشته 

با وجود اينكه بنظر مي رسيد شرايط كره . است
  .شمالي منطقي است

ت 

دكتر داويد كريگر آمريكائي، قاضي و وكيل 
 : دادگستري ، بنيان گذار و رئيس فدراسيون 
Nuclear Age Peace Foundation 

 مي باشد و همچنين معاون رئيس  
International Network of 
Engineers and Scientists for 
Global Responsibility) است. 

 تا 14  در سالگرد آلبرت انيشتن در تاريخ #
 در شهر برلين كنكره بين المللي  در باره 16,10,2005

 - مسئوليت- دانش"زندگي و افكار انيشتن  با تم
  .   برگزار گرديد"صلح

 
 تمايل به گسترش

زيادي وجود دارند كه مي توانستند كشور هاي 
تسليحات اتمي توليد نمايند اما تصميم گرفتند اين 

از جمله اين كشور ها كانادا و يا . عمل را انجام ندهند
ژاپن مثال خوبي براي تبديل . سوئد يا ژاپن مي باشند

زيرا كه ازتوانائي . شدن به يك قدرت اتمي است

واند تسليحات هاي  تكنولوژي برخوردار است و مي ت
اتمي توليد كند و مقدار بسيار زيادي پلوتونيوم توليد 
. كند اما تا كنون از اين كار خودداري كرده است

زيرا كه ژاپن در حال حاضر زير چتر اتمي آمريكا 
اما آنطوري كه كره شمالي تسليحات اتمي  . قرار دارد

و تكنولوژي موشكي اش را تكميل مي كند به 
ن هم در آينده به كلوب صاحبان اتم احتمال قوي ژاپ
 . وارد مي شود

برخي از كشورها برنامه اتمي داشتند اما از ادامه آن 
آفريقاي جنوبي در ابتدا به ساخت . منصرف شدند

تسليحات اتمي پرداخت ولي بعدا از آن منصرف شد 
و كمي قبل از پايان نژاد پرستي در اين كشور آنرا 

روس و قزاقستان زماني اوكرائين و بال. منهدم نمود
كه شوروي سابق بر پا بود داراي تسليحات اتمي 
بودند اما زمان فروپاشي شوروي  تصميم گرفتند 
. تسليحات اتمي خود را به روسيه  تحويل بدهند

برزيل و آرژانتين برنامه اتمي داشتند و در راه ساخت 
تسليحات اتمي بودند اما از اين برنامه صرف نظر 

 . نمودند
رس كشور هاي قدرتمند سازننده تسليحات اتمي از ت

گسترش اين صنعت خطر حمالت اتمي از سوي 
از سوي ديگر هم . كشورهاي ضعيف است 

كشورهائي كه تمايل به توسعه تسليحات اتمي داشته 
باشند در معرض مخاطره جدي از سوي كشورهاي 

يكي از انواع تهديدات و . قدرتمند قرار مي گيرند
 حمالت نظامي از سوي كشور هاي خطرات فوق

از اين روكشور هاي ضعيف  . قدرتمند است
تسليحات اتمي  را به عنوان نقطه قوتي براي خود 

در نتيجه تسليحات اتمي بيشتر به . ارزيابي مي نمايند
مقاصد كشور هاي ضعيف ياري مي رساند تا كشور 

از اين روعاقالنه تر است كه  كشور . هاي قدرتمند
تمند براي امنيت و منافع كشورشان و هاي قدر

همچنين حفظ شهروندانشان و شهروندان جهان بجاي 
اينكه به برنامه هاي اتمي خود بچسبند، در راه خلع 

دقيقا از آنجا كه . تسليحات اتمي قدم بردارند 
كشورهاي قدرتمند جهان به صنايع تسليحات اتمي 
خويش تكيه نموده اند، كشورهاي ديگر را تحريك 
مي نمايند تا به تسليحات اتمي دست يازند و به 

  .كلوب صاحبان اتم بپيوندند
  :توضيح مترجم  

 : براي اطالعات بيشتر به آدرس زير مراجعه نمائيد
www.einstein-

weiterdenken.de 
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اتحاد كار در جشن 
  اومانيته

    
 روزنامه حزب كمونيست فرانسه هر سال در "اومانيته"

كند كه افزون  هفته دوم ماه سپتامبر جشني برگزار مي
بر شركت بخش هاي مختلف ايالتي و واليتي حزب 

هاي  كمونيست، سنديكا ها، كانون ها و نهاد
فرهنگي، دموكراتيك و اجتماعي فرانسوي و احزاب 

زمانهاي سياسي و دموكراتيك ديگر كشورها در و سا
اتحاد كار نشريه سازمان ما نيز . آن شركت مي كنند

  . امسال در اين جشن شركت نمود
روزنامه اومانيته امسال صد و يكمين سالگرد خود و 
هفتادمين سالگرد برگزاري اين جشن را پشت سر 

دراين جشن كه به يك سنت فرهنگي براي . گذاشت
ن در آمده است نيروهاي زيادي از اقشار فرانسويا

جشن . كنند  مختلف و در سنين متفاوت شركت مي
اومانيته كه بزرگترين جشن فرهنگي فرانسويان است 

 19 و 18 سپتامبر برابر 11 و10 و 9امسال در روزهاي 
 در " كورنو" شهريوردر پارك بسيار بزرگ 20و 

  . حومه پاريس برگزار شد
 سياسي از سراسر جهان در اين دهها حزب و سازمان

 " دهكده جهاني"جشن  در منطقه مشخصي كه 
  .ناميده شده بود، حضور داشتند

اهميت سياسي اجتماعي جشن امسال برگزاري آن، 
سه ماه پس از رفراندمي است كه اكثريت شهروندان  

  .  گفتند" نه"فرانسوي به قانون اساسي اتحاديه اروپا 
ركز بحث هاعالوه بر درطول سه روز مراسم، تم

مسائل سياسي اجتماعي فرانسه، روي آينده اتحاديه 
اروپا، مساله جهاني شدن، چگونگي همكاري و 
همبستگي مزد و حقوق بگيران در سطح جهان و 

به ويژه امسال مصادف بود با ( مساله خلع سالح اتمي
  .جريان داشت) شصدمين سالگرد فاجعه هيروشيما 

مل كنسرت، نمايش فيلم، تاتر، صدها برنامه هنري، شا
رقص، نمايشگاه عكس و نقاشي از هنرمندان 
كشورهاي مختلف جهان در اين مراسم به نمايش 

  .گذاشته شد

در جشن اومانيته امسال صدها هزار تن شركت 
روزنامه اومانيته مشاركت مردم را بيش از . داشتند

در تركيب . ششصد هزار نفر اعالم نمود
در جشن اومانيته شركت نمودند،  صدهاهزارنفري كه 

  .حضور جوانان پر رنگ و چشم گير بود
 نشريه سازمان " اتحاد كار "در جشن اومانيته امسال 

  نيز براي - سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران-ما
نخستين بار به منظور شناساندن بيشتراهداف سازمان به 

در ايرانيان و نيروهاي خارجي و با اين چشم انداز كه 
سال آتي زمينه و امكان برگزاري جشن به صورت 
مشترك با ديگر جريانات ترقي خواه فراهم گردد،  
مشاركت داشت كه مورد استقبال بي نظير 
هموطنانمان در فرانسه وتعدادقابل توجهي از 

 .فرانسويان قرارگرفت
 استقبال در حدي بود كه در ساعت هاي پر ازدحام 

متر مربع 100ها كه امكان تردد در محوطه چادر
دراغلب ساعات . مساحت داشت بسيار دشوار مي شد

پر ازدحام عالوه بر محوطه چادرها، جمعيت زيادي 
در بيرون از محوطه اجتماع مي نمودند و رفت آمد 

 .در خيابان جلو چادر نيز با مشكل روبرو مي شد

در قسمتي از چادر نشريات سازمان و ديگر جريانات   
قسمت .  دموكراتيك عرضه مي شدو نهاد هاي

ديگري نيز به كتاب هاي فارسي و فرانسه اختصاص 
  .يافته بود

در طول سه روز جشن نمايندگان جريانات سياسي 
ايراني و خارجي از چادر سازمان ديدن نمودند و 

از ميان . ديدارها و گفتگوهائي با آنان صورت گرفت
شخصيت هاي خارجي ديدار ژاك بيده  استاد 

نشكاه نانتر پاريس و مسئول كنگره ماركس،  بيش دا
  .از ساير بازديد كنندگان مورد توجه قرار گرفت

اجرا مي شد " روجا "مو سيقي زنده كه توسط گروه 
رقص هاي محلي . مورد استقبال زيادي قرار گرفت

ايراني نظير لري، كردي و آذري، مردم را به شور و 
ت را به رقص و موسيقي جمعي. شوق وا مي داشت

هاي بزرگي از انسان ها را به  وجد مي آورد وحلقه
آورد و به پايكوبي مي كشاند كه در ميان  ميدان مي

  . آنها غير ايراني كم نبود
 رستوران نيز كه از مهمانان با غذاهاي لذيذ ايراني 
پذيرائي مي كرد در طول سه روز همواره پر مراجعه 

قت فرساي بيش از ده نفر تمام وقت كار طا. بود
پذيرائي را با چهره هاي خندان و با رقص و پاي 

 . كوبان به عهده داشتند
 

روز شنبه نام ايران و اتحاد كار از طريق صدها باد   
كنك در ارتفاع دويست متري باالي پارك به اهتزاز 

 10اين حركت تبليغي تا فاصله هاي . در آمد
  .كيلومتري پارك نيز قابل مشاهده بود

 شب برنامه به پايان رسيد اما كار 9به ساعت روز يكشن
جمع آوري و تداركاتي كه از هفته ها پيش آغاز شده 

در پايان مراسم رسمي . بود تا روز بعد ادامه داشت
خستگي شيريني بر تن دست اندركاران جشن نشسته 

جمعي كه اين وظيفه را به دوش داشتند با تني . بود 
خوب، شاد و شاداب خسته و كوفته اما با روحيه اي 

  .از يكديگر جدا شدند
اين حركت كه زمينه سازي براي حركت مشترك 
آتي را فرا روي خود قرار داده بود در همين اولين 

 باز و به دور از تنگ نظري  هائي گام با اتخاذ سياست
. گروهي، محل اجتماع اغلب ايرانيان آزاديخواه بود

ه تحقق يابد در واقع آنچه كه قرار شده بود در آيند
به قول يكي از ايرانيان مهمان در گام نخست تا حدي 

چادر سازمان، چادر ايرانيان  "تحقق يافت ، يعني 
  "شد

 با اين آرزو كه ما ايرانيان آزاديخواه در اينگونه 
مراسم و در مبارزه براي استقرار دموكراسي  بتوانيم بر 

رك ما براي برپائي چادرمشت. پراكندگي ها فائق آئيم
ايرانيان آزاديخواه ، دست همه نيروهاي چپ و 

  .فشاريم دموكراتيك كشورمان را به گرمي مي
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 اطالعيه مشترک

سرانجام پس از كشمكش هاي بسيار، شوراي حكام بين المللي انرژي اتمي با تصويب قطعنامه پيشنهادي اتحاديه 
 عضو شوراي 35اين قطعنامه از ميان . اروپا، راه واگذاري پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را گشود

هيچيك از .  راي ممتنع به تصويب رسيد12 راي موافق و 22حكام تنها با مخالفت ونزوئال روبرو شد و با 
بدين ترتيب با تصويب اين . كشورهائي كه در شوراي امنيت از حق وتو برخوردارند به مخالفت با آن برنخواستند

يم را نشانه گرفته است كه با اجراي آن بيش از چيز اين قطعنامه، لبه تيغ سياست تحريم گردن حاكمان نابخرد رژ
 . منافع مردم ايران است كه در معرض تهديد قرارمي گيرد

ارجاع پرونده به شوراي امنيت به اين دليل است كه مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي به اين ارگان سپرده 
براي . نيت جهاني را در معرض تهديد قرار مي دهدشده و حكومت ايران با فعاليت هاي پنهاني هسته ايش، ام

بازداشتن ايران از فعاليت هاي هسته اي خود اين نخستين باراست كه به مديركل آژانس براي دسترسي به 
اشخاص، مراكز و اسناد از جمله برخي كارگاه هاي نظامي ايران، اختياراتي فراتر از اختيارات معمولش داده شده 

يران خواسته شده است تعليق دائمي و كامل تمامي فعاليت هاي مربوط به غني سازي را به همچنين از ا. است
 .پذيرد و اجرا نمايد

دفاع سردمداران حكومت از حق غني سازي اورانيوم براي سوخت چرخه هاي هسته اي كه تحت لواي دفاع از 
ردم ايران را بيش از هر چيز حضور و ادامه منافع م. منافع ملي صورت مي گيرد، با منافع مردم ايران سازگار نيست

اين حكومت و سياست هاي ماجراجويانه بين المللي و سركوبگرانه داخلي اش به خطر انداخته و در معرض خطر 
اين حكومت غير قانوني وغير متعارف است و به كمك سركوب و سرنيزه و با تكيه بر مافياي نظامي . قرار مي دهد

منافع مردم ايران را قبل از هرچيز در اين دوره، سخنان تحريك آميز احمدي نژاد .  استو مالي در قدرت مانده
اينان چنان . رئيس جمهور، متكي وزير امور خارجه و الريجاني مسئول برنامه هسته اي ايران به خطر انداخته است

فان ارجاع پرونده اتمي ايران ناشيانه و بي خردانه لب به سخن گشوده اند كه در مدت كوتاهي توانستند حتي مخال
زماني كه روزنامه كامال وابسته به حكومت، كيهان با خشك مغزي اعالم . را در موضع موافق و ممتنع قرار دهند

ستاوردهاي در خور ارجاع پرونده به شوراي امنيت نه فقط به زيان كشورمان نخواهد بود، بلكه د"مي كند كه 
 " توطئه بيگانه" چه نيازي است به"توجهي نيز خواهد داشت

نخستين قربانيان سياست هاي ماجراجويانه . مسئوليت اصلي بحران هسته اي ايران متوجه جمهوري اسالمي است
اه كردن دستش اين بحران با اين حكومت ناساز با جهان متمدن زاده شده و تا كوت. اين حكومت نيز مردم ايران اند

راه حل فروكش موقتي بحران، فشار داخلي و بين المللي براي . از قدرت نيز با افت و خيز تداوم خواهد داشت
اين رژيم طي . متوقف كردن برنامه هسته اي حكومت و تعليق غني سازي اورانيوم از سوي جمهوري اسالمي است

براي وادار كر. ار به هيچ معياري پاي بند نيستسالها حكومت خود نشان داده است كه جز زبان زور و فش
جمهوري اسالمي به پذيرش معيارهاي شناخته شده ومقبول جهاني به يك حركت وسيع و مشترك در سطح ملي 

 .و بين المللي نيازمنديم

دن 

خاورميانه يكي از مناطقي است كه حكومت هاي . ما خواهان جهاني عاري از سالح هاي كشتار جمعي هستيم
بدون خلع سالح كشورهاي منطقه از سالحهاي مرگبار، . يادگرا آنرا به انبار باروتي مسلح به اتم تبديل كرده اندبن

 . جهان روي آرامش و صلح به خود نخواهد ديد
  

 حزب دموكرات كردستان ايران 
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

 ) اكثريت ( سازمان فدائيان خلق ايران
 ن انقالبي زحمتكشان كردستان ايران  سازما–كو مه له 
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