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  معناي اين يهود ستيزي چيست؟
   

اين سياست هم به لحاظ نظري براي حاكمان مذهبي ايران قابل قبول است و جمهوري    *
هاي آن هرگز سخني دال بر عدم دشمني با اسرائيل بر زبان نرانده  اسالمي به شمول همه جناح

طبق تصور سران است وهم قدرت بسيج در داخل و خارج را دارا است و هم با عمده شدن آن، 
هاي ضد اسرائيلي  حكومت، برنامه اتمي رژيم از كانون توجه دور شده و در سايه سياست

  .شود كمرنگ مي
هاي بزرگ و به ويژه آمريكا، با  حكومت اسرائيل طي ساليان دراز با پشتيباني دولت   *

اري از زورگوئي و اجحاف و سركوب مردم فلسطين چنان نفرتي در اعماق روح و روان بسي
مردم جهان و به ويژه اعراب و كشورهاي مسلمان نشين نشانده است كه هر گونه مخالفت و ستيز 

 . هاي اين حكومت در اذهان اين بخش از مردم، سمپاتي ايجاد مي نمايد با سياست
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  معناي اين يهود ستيزي چيست؟
  

طي تقريبا دوماه گذشته محمود احمدي نژاد چندين 
ي عليه يهوديان بر ا بار به تكرار، سخنان نژادپرستانه

اين سخنان بالفاصله با واكنش تند . زبان رانده است
خواه و  هاي بزرگ و جريانات ترقي قدرت
از شوراي . انديش در سراسر جهان مواجه شد آزاد
هاي بزرگ  يت سازمان ملل متحد و سران دولتامن

هاي مستقل، احزاب و سازمانهاي  گرفته تا شخصيت
چپ و دموكراتيك ايراني و خارجي، يكصدا اين 
. نظرات انسان ستيزانه را تقبيح و محكوم نمودند

  كه با -تكرار اين مواضع از سوي احمدي نژاد
  -سكوت سران اصلي حكومت همراه بوده است

هاي راسيستي نه از  نده آن است كه اين واژهنشانده
لغزش كالم، كه بازتاب سياستي است كه اهداف 

خطوط اساسي اين سياست . كند معيني را جستجو مي
هاي حكومتي تعيين  امروز توسط باالترين رده

خطاي بزرگي است كه تنها دولت كنوني را . شود مي
به اين سياست كه نسبت . حامي و پشتيبان آن بدانيم

دوره پيش تفاوت كرده است، با توافق سران اصلي 
رژيم حاصل شده و موضع جمهوري اسالمي است 

. نژاد بيان مي شود كه با لحن و زبان دولت احمدي
هاي مختلف حكومت در اين زمينه  بدون شك جناح

اما دامنه اين اختالفات در . نيز اختالفات معيني دارند
امات موثر رژيم آن حد است كه هنوزهيچكدام از مق

در برابراين سياست موضع علني مخالف اتخاذ 
  . اند نكرده

چندي است سران حكومت به اين نتيجه رسيده اند 
كه دولت آمريكا بر اساس خط مشي اي كه براي 

پي ريخته است، در صدد تضعيف و نهايتا  خاورميانه
با اين . زير ضرب بردن جمهوري اسالمي است

روياروئي و مقابله با آنها تحليل، راه حل را در 
بايست هزينه  اينان بر اين نظرند كه مي. اند ديده

حمله احتمالي آمريكا را در آن حد باال برد كه اجراي 
در اين جهت به سركشي كره شمالي . آن دشوار شود

در مقابل آمريكا از سوئي و كوتاه آمدن دولت صدام 
اول بر حسين در برابر آنها اشاره دارند كه در مورد 

اش امروز دولت كره را  به پاي  اين باورند كه نتيجه
ميز مذاكره نشانده و درمورد دوم به حمله نظامي و 

  .سرنگوني صدام حسين كشانده است
 اما دليل تحريكات كنوني جمهوري اسالمي وشتاب 
در تحريك اين است كه سران حكومت اسالمي 

اينان . بينند گذشت زمان را به سود خود نمي
دانند كه در حال حاضر كشتي آمريكا در باتالق  مي

عراق به گل نشسته است و مسلمانان اين كشور، به 
هاي نزديك به رژيم ايران بسيار قدرتمند  ويژه جناح

اند و دولت بوش نيزبه شدت، به خصوص در  شده

مشكل . آمريكا، زير فشارمردم و افكار عمومي است
 است و طالبان به افغانستان هم حل نشده باقي مانده

چنان موقعيتي دست يافته كه در مناطقي از افغانستان 
مستقر شده و به شكل غير مستقيم در تعيين مسئوالن 

در اين وضعيت، امكان . كند تا حدي نقش ايفا مي
تهاجم نظامي از سوي آمريكا را  بسياردشوار و 

اما در صورت تغيير اين . كنند ضعيف ارزيابي مي
  . بينند ا در آينده آماج تهاجم بعدي ميشرايط، خود ر

 در رابطه با اوضاع بين المللي نيزسران حكومت 
در دو سال . دانند گذشت زمان را به سودخود نمي

از سياست حكومت بوش . پيش آمريكا تقريبا تنها بود
در قبال دولت ايران هيچكدام از قدرتهاي بزرگ 

نشده گر چه آمريكا هنوز موفق . كردند حمايت نمي
است چين و تا حدي روسيه را با خود همراه كند، اما 
در اين مدت سياست مذاكره اروپا با ايران نتوانست به 
نتيجه برسد و امروز اروپا در مورد مساله برنامه هسته 
. اي تا حدود زيادي با آمريكا هم صدا شده است

پيشنهاد  انتقال غني سازي اورانيوم به روسيه و 
ي جمهوري اسالمي با آن، به تدريج مخالفت تا كنون

. 9دهد روسيه را در بلوك اروپا و آمريكا قرارمي
روشن نيست كه در ادامه و با گذشت زمان ساير 
كشورهائي كه به داليل گوناگون از جمله داشتن 
امتيازات نفتي تا حدي با آمريكا همراه نبودند، به 

اينها همه داليلي است . مواضع آمريكا كشيده نشوند
. كه به مقابله رژيم با آمريكا شتاب داده است

ه است كه بدون جلب حكومت ايران به اين باوررسيد
و رضايت آمريكا مشكل اش حل نشده باقي مي ماند، 
حتي اگر بتواند درمذاكراتش با اروپا به نتايج و 

به همين دليل مي خواهد براي . توافقاتي دست يابد
حفظ حكومت خود مستقيما با آمريكا وارد بده بستان 
و سازش شود و اين مقدور نيست جز با كمك 

و يا تظاهر به داشتن سالح (  اتمي يابي به سالح دست
و همچنين باز كردن جبهه وسيعي از مسلمانان ) اتمي

البته راه حل اين بحران، . در سراسر جهان عليه آمريكا
تكيه حكومت به مردم و تامين آزادي و عدالت براي 
شهروندان جامعه است كه از جمهوري اسالمي 

  .ساخته نيست
 جمهوري اسالمي مشكل آمريكا و اروپا با حكومت

حقوق . امروز روي برنامه اتمي آن كانوني شده است
، آيد بشر و ساير مواردي كه سخن از آنها به ميان مي

در اساس براي عقب نشاندن جمهوري اسالمي در 
ها با وجود  اين عرصه. هاي اتمي است رابطه با برنامه

شان، به تنهائي خود از چنان جايگاهي  اهميت
د كه بتوانند در مناسبات بين اين برخوردار نيستن

.  ها با دولت ايران ، نقش تعيين كننده ايفا كنند دولت

جمهوري اسالمي نيزهم در زمينه برنامه اتمي و هم در 
زمينه حقوق بشر نه درموقعيتي است كه خود بتواند به 

هاي بزرگ برخيزد و نه  تنهائي به مقابله با قدرت
را بسيج كند و به تواند در سطح جهان نيروئي  مي

در اين كره خاكي . حمايت از سياست خود بكشاند
تقريبا يكه و تنهاست و پشتيبان چندان قدرتمندي 

ها، جمهوري  در اين ميدان و روي اين سوژه. ندارد
اسالمي با دادن امتيازات بسيار كالن مي تواند چند 

از اين . حامي، آنهم نه چندان ثابت قدم، داشته باشد
ايران كانون برخورد خود با آمريكا را بر رو رژيم 

سياست ضد . موضوع ديگري سوار كرده است
اسرائيلي و يهودي ستيزي حكومت از اين منطق 
برخاسته ودر اين شرايط، بدين خاطر برجسته شده 

اين سياست هم به لحاظ نظري براي حاكمان . است
مذهبي ايران قابل قبول است و جمهوري اسالمي به 

هاي آن هرگز سخني دال بر عدم   جناحشمول همه
دشمني با اسرائيل بر زبان نرانده است وهم قدرت 
بسيج در داخل و خارج را دارا است و هم با عمده 
شدن آن، طبق تصور سران حكومت، برنامه اتمي 

هاي  رژيم از كانون توجه دور شده و در سايه سياست
  .شود ضد اسرائيلي كمرنگ مي

اليان دراز با پشتيباني حكومت اسرائيل طي س
هاي بزرگ و به ويژه آمريكا، با زورگوئي و  دولت

اجحاف و سركوب مردم فلسطين چنان نفرتي در 
اعماق روح و روان بسياري از مردم جهان و به ويژه 
اعراب و كشورهاي مسلمان نشين نشانده است كه هر 

هاي اين حكومت در  گونه مخالفت و ستيز با سياست
. خش از مردم، سمپاتي ايجاد مي نمايداذهان اين ب

گوئي و  جمهوري اسالمي كه خود نيز از اجحاف
طلبي با حكومت اسرائيل شانه مي زند برا ين  خشونت

اين حكومت با درآميختن يهوديان با . امر آگاه است
دولت اسرائيل وسر دادن شعارهاي ارتجاعي و 

رزه دار مبا نژادپرستانه عليه يهوديان مي خواهد سكان
عليه اسرائيل شود و از اين طريق حمايت افكار مردم 
. مسلمان و عرب را به پشتيباني از خود جلب كند

دميدن در شعارهاي ضد اسرائيلي و يهودي ستيزانه با 
اين هدف صورت مي گيرد كه درگيري خود با 
آمريكا و اسرائيل را با حمايت اين بخش از مردم 

كند كه  صور ميحكومت ايران ت. جهان همراه كند
اگر بتواند پرچمدار اين مبارزه شود و رهبري نفرت 
عليه اسرائيل و آمريكارا به دست گيرد، هزينه حمله 

برد كه امكان سازش  احتمالي به ايران را چنان باال مي
  .شود با آمريكا برايش تا حدود زيادي فراهم مي
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تشكيل سنديكاي كارگران شركت واحد، يك گام 
مهم در جنبش كارگري ايران در جهتي درست و در 
شرائطي بهنگام بود، اما پايداري كارگران در دفاع از 

، تيغ »مهرورزي«اين سنديكا در شرائطي كه دولت 
سركوب جنبش هاي مدني را تيز كرده است، تكميل 

  .الن آن بودو تحكيم گام اوليه و نشانه بلوغ فعا
اعتصاب موفقيت آميز يك روزه كارگران شركت 
واحد در پي بازداشت اعضاي هيات مديره سنديكاي 
خود،  بعد از اظهارات ضد يهود احمدي نژاد، نسيم 
جديدي حداقل براي  عبور از فضاي مسموم حاصل 
از آن اظهارات سخيف و پرداختن به يكي از مسائل 

دي تشكل  از سوي مهم جامعه ما يعني خواست آزا
  .كارگران بود

اگر اظهارات احمدي نژاد از هر نظري توهين به 
بشريت و باعث سرافكندگي بخاطر برآمد چنين 
فردي تحت عنوان نماينده ايران در مجامع بين المللي 

ل سنديكاي كارگران شركت واحد بود، حوادث حو
درست برعكس بازتاب كشمكش بر سر تالش 
جديدي در جامعه ما براي عبور از جامعه متكي بر 

 - تصادف و هرج و مرج 
كه ظهور پديده هائي مثل 
احمدي نژاد فقط در چنين 

 به -شرائطي ممكن است،
يك جامعه قانونمند و 
متكي بر انسان هاي آگاه 

ود و به منافع اجتماعي خ
متشكل براي كسب اين 

  .حقوق و حفظ و نهادينه كردن آن بود
***  

بازداشت اعضاي هيات مديره سنديكاي كارگران  
تشكيل . شركت واحد، اقدام غير منتظره اي نبود

سنديكاي شركت واحد از همان اول با مخالفت 
شديد نهاد هاي كارگري وابسته به حكومت و از 

طي همان . اه بودفعلي همر» خانه كارگر«جمله 
روزهاي نخست هم، اعضاي آن مورد يورش اوباش 

رئيس . چماقدار و ضرب و شتم شديد قرار گرفتند
هيات مديره سنديكا، آقاي اصانلو كه هم اكنون در 
بازداشت به سر مي برد، در اين ضرب و شتم ها 
لطمات جسمي جبران ناپذيري ديده است و هم چنان 

ما برخالف همه اين ا. با عواقب آن درگير است
اقدامات ضد بشري، هيات مديره اين سنديكا تاكنون 
از كار باز نمانده و  با اتكا به حمايت كارگران به 
طرح مطالبات آنان پرداخته و از شركت واحد 

در واقع  دستگاه قضائي، . خواستار پاسخ شده است
كاري را كه چماقداران و نيروهاي سركوب غير 

ي نتوانسته بودند، با ضرب و شتم رسمي نهاد هاي مدن
و ارعاب عملي كنند، مي خواست كه رسما با اين 

دستگاه پرونده سازي . بازداشت ها به انجام رساند
دادستاني تهران ظاهرا از مدت ها قبل دست به كار 

شده و سناريوي الزم را براي فعالين سنديكائي در 
شركت واحد فراهم نموده بود تا با ترتيب چند 

از . اكمه فرمايشي فروپاشيدن سنديكا را اعالم كندمح
قرار معلوم و با توجه به اصرار در بازداشت آقاي 

،  مي ...اصانلو به اتهامات واهي از قبيل جاسوسي و 
  .شود گفت كه هنوز هم بر ادامه اين كار مصر است

شكي نيست كه بازداشت اعضاي هيات مديره 
د اقدامي در سنديكاي كارگران شركت واحد را باي

ادامه دور جديد يورش هاي دستگاه قضائي بر جنبش 
هاي مدني و فعالين اين جنبش ها و در خدمت تشديد 

   .فضاي خفقان و سركوب در جامعه دانست
اما برخالف تصور دستگاه قضائي حكومت كه هر 
تالش مستقلي در جامعه را، از سوي هر كسي، به 

» زدن نظم عموميبرهم «و » امنيت نظام«اقدامي عليه 
تلقي مي كند، اراده كارگران شركت واحد براي 
دفاع از حقوق صنفي خود و  بهبود وضعيت اقتصادي 
و اجتماعي شان قوي تر از آن است كه با تبديل گام 
برحق شان در ايجاد سنديكاي مستقل به يك توطئه از 

هزاران . سوي دستگاه قضائي، درهم شكسته شود

 اعتصاب يك روزه خود، در كارگر عضو سنديكا با
ادامه حركت قبلي اشان، از جمله امتناع از اخذ بليط 

 مهر ماه گذشته، 25از مسافران به مدت يك روز در 
نشان دادند كه حاضر نيستند در مقابل تهديد از 
خواست هاي شان دست بشويند، حتي اگر بخاطر اين 

  .خواست ها روانه زندان هم بشوند
عتصاب بيان ايستادگي كارگران نتايج اين يك روز ا

شركت واحد در تحقق خواست هاي صنفي اشان 
حضور شهردار تهران در جمع اعتصابيون و وعده . بود

تحقق تمامي خواست هاي آنان از جمله آزادي همه 
بازداشت شدگان، در درجه اول بيانگر نقش و تاثير 
كارگران شركت واحد در زندگي روزمره شهري 

زندگي در » قفل شدن« و بازتاب بزرگ مثل تهران
  .اين شهر طي همان يك روز بود

تاكنون شركت . اكنون وقت عمل به آن وعده ها ست
واحد مستقيما تحت نظر شهرداري درآمده است، 
اگرچه با خواسته هاي صنفي كارگران برخورد مثبت 

دستگيرشدگان به جز منصور اصانلو آزاد . شده است
ت واحد هنوز به رسميت شده اند، اما سنديكاي شرك

شناخته نشده است، هرچند در عمل نمايندگان 
سنديكا تحت عنوان كارگران شركت واحد در 

  .مذاكرات شركت نموده اند

  
 ***  

اقدام اخير كارگران شركت واحد در واكنش به 
بازداشت فعالين سنديكا از طرف دادستاني شكل 

د و نه گرفت، اما نه اين بازداشت ها ابتدا به ساكن بو
واكنش كارگران شركت واحد بدون پيش زمينه 

هم بازداشت ها و هم  واكنش در . صورت گرفت
برابر آن ها در ادامه يك روند به تحقق پيوستند و 
نتايج آن ها نيز در ادامه اين روند تاثير خواهد 

  .گذاشت
اول اين كه پافشاري كارگران بر ادامه تالش در 

گام مهم در جهت جهت تثبيت سنديكاي خود، يك 
تقويت تالش هاي مشابه در عرصه هاي صنفي ديگر 
از جمله در شاخه هاي مختلف جنبش كارگري براي 
اقدام در ايجاد تشكل مستقل براي حفظ و اعاده 

شرائط براي به كرسي نشاندن چنين . حقوق خود بود
دولت . خواستي امروز بيش از هميشه فراهم است

 كه بعد از ربع قرن جمهوري اسالمي عالوه بر آن
طفره رفتن از برسميت شناختن تشكل هاي مستقل 
كارگري با واقعيت برآمد اين تشكل ها مواجه است، 
از سوي سازمان بين 
المللي كار نيز براي 
گردن نهادن به خواست 
هاي كارگران ايران در 
آزادي تشكل و 
برخورداري از حق 
اعتصاب تحت فشار 

سازمان بين المللي . است
حكومت را به عنوان »  شوراهاي اسالمي كار«ر كا

تشكيالت كارگري برسميت نشناخته و از دولت ايران 
خواسته است كه قوانين خود را در جهت آزادي 
تشكل هاي مستقل كارگري و تامين حقوق آنان تغيير 

   .دهد

 در دفاع از سنديکا و خواست هاي کارگران شرکت واحد 

 !   گامي به سوي آينده
 مسعود فتحي

دوم اين واقعيت كه خود سنديكاي شركت واحد با 
رن از جمله استفاده از روش هاي دمكراتيك و مد

علنيت در همه جلسات و ايجاد امكان مشاركت براي 
عالقمندان در تصميم گيري ها و نيز برگزاري 
انتخابات آزاد، به نماينده واقعي كارگران تبديل شده 
است و خود حركت اخير هم نشان داد كه از حمايت 
وسيعي در ميان كارگران شركت واحد برخوردار 

نين تشكلي را بسادگي نمي توان ناديده چ. است
  .گرفت

سوم اين كه اقدام اخير كارگران شركت واحد از 
سوي بخش هاي مهمي از جامعه، از جمله كانون 
نويسندگان، تشكل هاي دانشجوئي و همه كوشندگان 
در راه ايجاد يك جامعه مدني مورد حمايت گسترده 

ين قرار گرفت و خود به يك حادثه در جهت تحقق ا
اين صدا هاي همبستگي بايد . تالش ها تبديل شد

  .تقويت شوند



1384  يداتحاد كار    ۱۳۳ 
 

    صفحه  
 

4

 فعاالن جنبش هاي مدني مي توانند با توجه به تجربه 
اخير كارگران شركت واحد، همبستگي خود را در 
تقويت تالش كارگران و ديگر نيروهاي اجتماعي در 
ايجاد نهادهاي مدني و مدافع حقوق اساسي خود 

ش خواستار برچيدن موانع گسترش دهند، بيش از پي
موجود بر سر راه ايجاد تشكل هاي مستقل كارگران 
و ديگر نيروهاي اجتماعي و به رسميت شناختن حق 
  .تشكل در عرصه هاي مختلف صنفي و سياسي شوند

دمكراسي در جامعه ما فقط از طريق گسترش نهاد 
هاي مدني هم چون سنديكا، امكان استقرار خواهد 

همين نهاد ها نيز حفظ  و نهادينه يافت و از طريق 
بدون گسترش نهاد هاي مدني و كنترل و . خواهد شد

نظارت آن ها بر قدرت حاكم، گذار به دمكراسي 
    .ناممكن است

  

كارگران شركت واحد با چراغ 
هاي روشن و عكسي از اصانلو 

 شدندآزادي وي خواستار 
  اصانلو آزاد بايد گردد، 

  سنديكاي آزاد احياء بايد گردد
 

 17روز نندگان اتوبوسراني شركت واحد تهران ار
 صبح با چراغ هاي روشن و عكسي 5 از ساعت دي، 

و  بر شيشه هايشان خواستار ازادي رئيس از اصانل
 طبق گزارشاتبر . هيات مديره سنديكاي خود شدند

بر روي برخي از اتوبوس ها شعاري زير نصب شده 
اصانلوي  بيگناه  آزاد بايد گردد،  سنديكاي « : بود

 » مستقل احياء بايد گردد
در عين حال منابع ديگر از درگيري ماموران انتظامي 

ماموران حكومت از همان .  خبر مي دهندبا رانندگان
صبح تالش كرده اند با پاره كردن عكس ها و كندن 
شعار ها از شيشه اتوبوس ها و تهديد رانندگان 

حركت جمعي كارگران شركت واحد را با شكست 
مواجه كنند، هم چنين برخي گزارشات از دستگيري 
 تعدادي از رانندگان معترض به اين اقدام ماموران خبر

 .مي دهند
در همين حال  حمايت از سنديكاي كارگران شركت 
واحد و خواست آزادي رئيس هيات مديره آن ابعاد 

رنيس فدراسيون اتحاديه هاي . جهاني پيدا مي كند
آزاد جهان طي نامه اي به احمدي نژاد خواستار 
آزادي فوري منصور اصانلو و ديگر فعالين جنبش 

اي كارگران كارگري و برسميت شناختن سنديك
شركت واحد شده و با توجه به سياست هاي دولت 
جديد در سركوب جنبش هاي مدني و سنديكائي در 

چنانچه الگوي جديدي از «: ايران، هشدار داده است
اختناق شديد عليه فعالين كارگري ريشه گيرد ، 
تصوير بين الملي كشور شما بيش از اين لكه دار 

تحاديه هاي خواهد شد و محكوميت آن توسط ا
 » .كارگري جهان ادامه خواهد يافت

  

!کنيم بازداشت کارگران عضو سنديکاى اتوبوسرانى را محکوم مى  
  

العات جمهوري اسالمي ايران به دستور قاضي مرتضوي دادستان تهران منصور اصانلو رئيس  ماموران وزارت اط2005 دسامبر 22 برابر با 1384صبح روز اول ديماه 
اند، دستگير   تن ديگر از اعضاي اين سنديكا، در حالي كه عازم محل كار خود بوده11هيئت مديره سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه را به همراه 

مقامات امنيتي و قضائي جمهوري . كونت اين افراد مورد بازرسي قرار گرفته و كليه اسناد و مدارك آنان نيز ضبط شده استهمزمان محل س. اند وروانه زندان كرده
تنها جرم اين افراد فعاليت . اند و محل بازداشت آنان نيزمشخص نيست اسالمي تا كنون در رابطه با علت دستگيري اين افراد هيچ توضيحي به خانواده آنان نداده

الزم است تاكيد كنيم كه فعاليت در تشكل هاي كارگري  حتي در چارچوب قوانين . داران است لني و صنفي براي دستيابي به حقوق خود در برابر سرمايهع
  .مانده و ضد دموكراتيك جمهوري اسالمي نيز ممنوع نشده است  عقب

ها  گذشته است كه فشار بركارگران و اقشار تهيدست جامعه تشديد شده و دستگيريهنوز سه ماه از تسخير كرسي رياست جمهوري توسط محمود احمدي نژاد ن
  معرفي مي كرد و وعده رسيدگي به وضعيت معيشتي مردم را مي داد، امروز نه "مستضعفان"احمدي نژاد كه در آستانه انتخابات خود را حامي . افزايش يافته است

اند، سركوب مي كند تا سرمايه  ه است، بلكه كارگران را نيز كه براي احقاق حقوق خود دست به ايجاد تشكل زدهتنها قدمي هر چند كوچك در آن راستا برنداشت
. تربتوانند ازاين طبقه بهره كشي كرده و آنان را شديدتر استثمار كنند  داران، تجار،  رانت خواران و دالالني كه او را بر صندلي رياست جمهوري نشانده اند، سهل

ريزد، نيروي انتظامي خود را به جان كارگراني  ب الهي مستضعف پناه كه ظاهرا تاب شنيدن درد و رنج مردم را ندارد و براي سخنان دانشجويان نيز اشك مياين حز
  . اندازد تا آنان را مرعوب كرده، از پيگيري حقوقشان دست بردارند اند، مي كه براي حقوق معوقه خود دست به تحصن زده

حتي شعارهاي .. نگاران، معلمان و  هاي ملي و مذهبي، روزنامه تشديد فشار بر كارگران، دانشجويان، اقليت. سالمي در بحران ژرفي فرو رفته استجمهوري ا
ني و ستيز با عمده كردن دشم. رفت از اين بحران است شود، براي برون ستيزانه و فاشيستي رئيس دولت كه در زير لواي مخالفت با صهيونيسم زده مي يهودي

نگاران و با هدف  اسرائيل و متشنج نمودن فضاي مناسبات حكومت با جهان خارج براي تنگ و مختنق كردن فضاي سياسي داخل ، ارعاب روشنفكران و روزنامه
  . گيرد تخفيف اين بحران صورت مي

و سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و بازداشت آنان، از كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن محكوم كردن دستگيري كارگران عض
خواهد كه براي عقب نشاندن  همه آزادانديشان، روشنفكران، دانشجويان، احزاب و سازمانها ي سياسي و نهادهاي دموكراتيك و فعاالن و كوشندگان حقوق بشر مي

. تجربه  اين بيست و هفت سال نشان داده است كه اين حكومت زبان زور را خوب مي فهمد. كنندحكومت و آزادي كارگران زنداني از هيچ تالشي فرو گذار ن
  .     ازاينرو براي نشان دادن قدرت خود به منظوردفاع از آزادي و حقوق كارگران واقشار كم درآمد ايران نيازمنديم صفوف خود  را فشرده كنيم

  
  كميته مركزي سازمان فدائيان خلق ايران

  2005 دسامبر 23 برابر 1384 ديماه دوم
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  اعتصاب كارگران شركت واحد

اعتصابي به وسعت تشكل مستقل ، براي برچيدن بساط بي حقوقي مطلق 
  كارگران ، به قامت خواست بر چيدن فقر و بيكاري

يان خلق ايرانسازمان اتحاد فدائ.ميسيون كارگري ك  
 

  .نگاهي به اوضاع و مسائل كارگري  : مقدمه 
لي فقيه جناح راست ، و» كودتا انتخاباتي « با 

 امنيتي اصولگرايان و -وشركاي شبكه هاي نظامي 
نياز نبود مدت » دولت امام زمان « روي كار آمدن 

هاي احمدي نژاد كه زمان  درازي بگذرد، تا ياوه
داد ،  پول نفت را سر سفره مردم خواهد وعده مي
 گسترش ازاين رو به هيچوجه. بر مال شود آورد ، 

تحديد آزادي سياسي و ها و وتشديد سركوب توده
امري غيرمترقبه .......اجتماعي و حقوق شهروندي  و 

بويژه اكنون كه نئوليبرال هاي . ودور از ذهن نبود 
حاكم در امريكا در طرح هاي  منطقه اي خاور ميانه 
بزرگ  براي مدل  جمهوري اسالمي جائي را در نظر 

جمهوري » حيات و ممات  « حال كه . نگرفته اند 
. مي در دستيابي به سالح اتمي گره خورده است اسال

هاي آنان و سركوب توده ها و منجمد كردن خواست
از جمله كارگران و زحمتكشان ، مزد وحقوق بگيران  

 و » سربازان گمنام«تر دردستوركارتر و گستردهسريع
.  رفته است قرار گ» دولت امام زمان « حب نام يا صا

وري اسالمي و سرمايه تهاجم و تعرض  گسترده جمه
داران به كارگران ونقض حقوق آنان درسال هاي 

تر ادامه داشته و پس از انقالب به شدت هر چه تمام
در سالهاي اخير عمق و گستره دهشتناك و 

 از تبديل قرار داد هاي دائم به :روزافزوني يافته است 
قراردادهاي موقت در كار هائي كه ماهيت كار دائم 

.   قرارداد هاي چند روزه و سفيد امضا رادارند  تا
« گسترش سياست هاي خصوصي سازي و سياست 

و نتيجتا بيكارسازي هاي » تعديل نيروي انساني 
ن حداقل ي تعيسترده بدون پرداخت بيمه بيكاري،گ

تومان در شرايطي كه خط 122500دستمزد برابر با 
تومان  250000فقر از سوي نهاد هاي رسمي رژيم 

عدم پرداخت همين حقوق . رديده است اعالم گ
ماهانه و به تعويق انداختن آن بطور متوسط بيش از 

تهاجم گسترده دولت و سرمايه داران در . يكسال 
بمعناي مثله كردن  و يا بي » قانوني  « عرصه 

اثرساختن  ومحدود كردن دامنه شمول قوانين كار و 
 تامين  اجتماعي و از آن جمله خروج كارگاه هاي

 قانون 191زير ده نفر از شمول قانون كارو تمديدماده 
گسترش روز افزون نوع . كاراز سوي وزير كار

ديگري از نقض حقوق كارگران زير عنوان شركت 
كه  » پيمان كاري و تامين نيروي انساني  «  هاي  

را رواج مي » مدرن « داري   داري نوع سرمايه برده
كه به » اري ديوان عدالت اد« صدور راي .دهد 

موجب آن كارگران قراردادي به طور كلي  از شمول  
طرح مجلس هفتم مبني بر . بيمه بيكاري محروم شدند 

اشتغال موقت نيروي ....تاپايان برنامه چهارم « اينكه   
كار جديد در كليه كارگاه ها و مشاغل پيش بيني 
شده در قانون كار بر اساس  توافق كتبي شاغلين و 

  » .ان بوده و از شمول قانون كار معاف هستندكارفرماي

 اين خود بمعناي آن است كه تعهدات و وظايفي كه   
تا اكنون بر اساس قانون كار و تامين اجتماعي بر 

و از جمله دولت ( عهده سرمايه داران و كارفرمايان 
 از آنان سلب بوده است،) ان بزرگترين كارفرما به عنو

ن يك قانون توصيه اي و نه و خود قانون كار به عنوا
سركوب تشكل هاي مستقل . اجرائي در خواهد آمد 

صنفي و محروم كردن كارگران از حق بر پائي تشكل 
مستقل و حمله به سنديكاي كارگران شركت واحد 
عليرغم تعهد جمهوري اسالمي در مورد مقاوله نامه 

عدم برخورداري از حق بي قيد و شرط .98و 87هاي 
كوب اعتراضات كارگري ، كشتار و سر. اعتصاب 

دستگيري و محاكمه . دستگيري كارگران شهر بابك 
كارگراني كه براي برگزاري اول ماه مه در شهر سقز 

 كه از هر سو شرايطي چنيندر.  اقدام كرده بودند 
اي به باقيمانده حقوق و  تعرضات و فشارهاي فزاينده

«  وزير كارگيرد،   صورت ميكارگراندستاوردهاي 
در مورد موضوع ايجاد اشتغال » دولت امام زمان 

مساله اشتغال به اين زودي ها قابل  حل نيست « گفت 
شما نبايد به قانون كار متكي باشيد  ، به مهارت « و » . 

» . و ارتقاي مهارت و انضباط كاري خود متكي باشيد 
 :مي گويد  كار قانون اصالح خصوص دروزير كار . 
 اما شود اصالح نبايد كار قانون كه مگويي نمي ما « 
 و ندارد اجرا به نياز ها بنگاه درصد 95 در قانون اين

) 11/09/1384 خبرگزاري كار ايران(».هستند  مستثني
همچنين از كرامات جناب وزير ، نظر وي در باره  . 

. تعريف بيكار و بيمه بيكاري و دامنه شمول آن است 
يف بيمه بيكاري ، فرد در تعر« وي با اين ترفند كه  

فاقد مهارت را نمي توان بيكار ناميد و اين امكانات 
بايد در اختيار افرادي قرار گيرد كه حداقل يك 

اهداف دولت و سرمايه داران » . مهارت داشته باشند 
را كه بيانگر گسترش تعرضات آنان است ، روشن مي 

اما مهمترين نكته اي كه بايد به فهرست باال . كند 
موضوع  بايگاني شدن اليحه  اصالح و . ضافه شود ا
  .يرات در فصل ششم قانون كار است يتغ
  

  زمينه هاي شكل گيري اعتصاب
تظاهرات اول ماه مه امسال كارگران در استاديوم 

) كانديداتوري  رفسنجاني ( آزادي و مخالفت آنان با
كانديداي خانه كارگرو شوراهاي اسالمي كار و به 

له اوباشان و چاقو كشان طراز اول اين دنبال آن حم
تشكل هاي سياه و ضد كارگري به سركردگي 
كساني چون محجوب ، حسن صادقي و احمدي 

 اين دو نفردر حمله به سنديكا نقش مستقيم( پنجكي 
 ضرب وشتم به سنديكاي شركت واحد،) داشتند 

لو و اعضاي هيت مديره و بريدن زبان منصور اصان
 دالئل قاطعي بر ال سنديكا،سرقت و تخريب امو

اعتباري ، رد و انزواي كامل اين تشكل هاي دست  بي
علي رغم اين همه ، . سازرژيم از سوي كارگران  بود 

 نفر از رهبران سنديكا يه دالئل واهي از كار بر 17
شهريور ماه امسال گروهي از 16ر   د.كنار شدند 

 رانندگان شركت واحد با روشن كردن چراغ اتوبوس
ها و خودداري از گرفتن  بليط از مسافران، به برآورده 
.   نشدن خواست هاي صنفي خود اعتراض كردند 

شكايتي را  موجب گرديد تا اين سنديكااين مسائل  
 مهر ماه بيش از 13  در . در قوه قضائيه مطرح كند

دويست  نفر از رانندگان شركت واحد با اجتماع در 
) اميريه ( ومي تهران مقابل ناحيه ده دادسري عم

. خواهان بر اورده شدن مطالبات صنفي خود گرديدند
بويژه خواستار آزاد شدن  رهبران دستگيرشده 

 87 و 98سنديكاي خود كه بر اساس مقاوله نامه هاي 
سازمان جهاني كار بايد به رسميت شناخته شود، 

با تاكيد بر اينكه ايران نسبت به اجراي اين . گرديدند 
اما با گذشت .  نامه ها متعهد گرديده است مقاوله

اي براي رسيدگي به اين شكايت  چندين ماه، جلسه
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تشكيل نشد، در مقابل، با شكايت مدير عامل شركت 
تمامي  به دستور  قاضي مرتضوي واحد اتوبوسراني، 
در ساعات اوليه صبح پنجشنبه اول رهبران اين سنديكا

وين و يا  دستگير و روانه زندان ا 84دي ماه 
در پي اين دستگيري ها . بازداشتگاه هاي ديگر شدند

اعضاي سنديكا براي آزادي رهبران سنديكا وديگر 
خواست هاي صنفي خود با فراخواني دست به 

  .اعتصابي از پيش اعالم شده زدند
اشاره به خواست هاي اعتصابيون نيز خالي از اهميت 

بران سنديكا چنين اين خواست از سوي ره. نيست 
لغو اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، : اعالم شده است 

 درصد افزايش 14 پرداخت  اجباري،اضافه كاري 
حقوق كه از ساليان پيش قرار بوده است پرداخت 

 قوق و مزايا متناسب با نرخ تورم ،پرداخت حگردد ، 
فاده از خدمات بيمه اي بر داشتن تبعيض در زمينه است

دائمي شدن استخدام گروه زيادي از  و درماني،
، هنوز به دگان كه با داشتن چهار سال سابقهرانن

ردادي مشغول بكارند، انحالل شوراي صورت قرا
   آزادي دستگير شدگاناسالمي كار ،

  
  نقاط قوت و درس هاي اعتصاب

از اولين ساعات بامداد صبح يكشنيه چهارم ديماه 
 رانندگان ،  هزار نفر از3اعتصاب با شركت بيش از

كاركنان فني و تعميرات شركت واحد در مناطق 
اين اعتصاب از جهاتي چند .، آغاز گرديد 3،4،5،6،8

  . اهميت بسيار اساسي و مهم دارد 
(   ميان مردم، آنان كه از وسائل نقليه عمومي - 1

استفاده مي كنند، و ) اتوبوس هاي شركت واحد 
عيت رانندگان شركت واحد كه در شرايط و وض

 ارتباط ،سخت شغلي به نقل و انتقال  مردم مشغول اند
و پيوندي بر قراراست كه درد و رنج متقابل  

خواست . يكديگررا به خوبي درك و لمس مي كنند 
هاي آنان و اعتصابيون به نوعي هم جنس است و 

اين عاملي قوي در حمايت . مردم با آن بيگانه نيستند 
                           .   مردم از اين اعتصاب است 

 شركت واحد اتوبوسراني بخشي از سازماني است - 2
كه تحت مسئوليت دولت قرار دارد، دولت تصدي 

و از آن جا كه دولت  . گري آنرا به عهده دارد 
مطالبات  و مبارزه . بزرگترين كارفرماي كشور است 

براي تحقق  خواست ها و اعتصاب در شركت واحد 
و خود . بالفاصله مضمون سياسي مي يابد اتوبوسراني 

باعث پيوندي ميان مبارزات ضد استبدادي مردم و 
  . مبارزات كاركنان شركت واحد مي گردد

  امروز در شرايطي كه موج عظيمي از كارخانه - 3
هاي بزرگ درايران  به دليل انباشت بدوي و نياز 

 نقدينگي درحال اضمحالل، 
و در نتيجه كارگران . ورشكستگي و تعطيلي هستند

هاي مستقل و  آنها به دليل عدم برخورداري از تشكل
هائي كه به داليل مختلف  يا حتي در آن بخش

متشكل هستند،  ولي از قدرت چانه زني و كسب 
مطالبلت خود برخوردار نيستند ، و دولت آنان را به 

كارگران . عكس پاس ميدهد ربخش خصوصي و يا ب
اي مناسبي براي تحقق ه شركت واحد از  اهرم

 .  مطالبات خود بر خوردار هستند 
  جمهوري اسالمي از ابتداي انقالب دست به - 4

سركوب و كشتار و اعدام و زندان  فعاالن و مبارزين 
اما سند يكاي شركت واحد توانست . كارگري زد

سطح خوبي از سابقه  ، تجربه و مبارزه فعالين و 
 كه مجموعا ظرفيت و .پيشروان كارگري بهره بگيرد 

توان مناسبي را براي سنديكا و اعتصابيون  فراهم كند 
 .  
.    از آن جا كه  اعتصاب از پيش اعالم شده بود -  5

جمهوري اسالمي براي شكستن و فلج كردن اعتصاب 
ضمن بكارگيري ناوگان وسايل نقليه سپاه و بسيج و 
ادارات دولتي ، وسايل نقليه شخصي و تاكسي ، 

اه با تهديد هاي پشت پرده و يا علني و بكارگيري همر
نيروي انتظامي در لحظات اوليه و تهديد و تطميع 
رانندگان شركت واحد براي شكستن اعتصاب ، 
نتوانست اعتصاب را درهم شكند و يا از دامنه آن 

عليرغم انتخاب زمان فرارسيدن تعطيالت سال . بكاهد 
 نهادهاي نو ميالدي ، براي جلوگيري از حمايت

كارگري بين المللي و افكار عمومي جهاني از 
اما به دليل گستردگي صابيون، دستگير شدگان و اعت

اعتصاب، حمايت هاي  مردم، دانشجويان و ديگر 
كارگران و تشكل هاي كارگري، كارگران ايران 

، كانون  موسسان سنديكايي كارگريهياتخودرو ، 
توانست موفقيتي رژيم در اين عرصه ن... نويسندگان و 
و خالصه  زير فشارهاي مختلف، . بدست آورد

سراسيمه مجبور به آزاد كردن همه رهبران سنيدكا به 
جز منصور اصانلو گرديد وبا پيش گرفتن ترفند 
. مذاكره و گفتگو، به دادن وعده وعيد توسل جست

اگر چه تاريخ  احضار به دادگاه و محاكمه  
  .    است دستگيرشدگان رانيز اعالم كرده

 مهمترين مساله در اين اعتصاب خواست تشكل - 6
به يقين  نبايد اين تعرض و تهاجم را . مستقل است 

فقط محدود به سنديكاي شركت واحد دانست ، بلكه 
چرا كه اگر . اين تعرض متوجه كل كارگران است 

 ولي از اهميت ،اند چه خواست هاي ديگر بسيار مهم
چرا كه . وردار نيستند يكسان با تشكل مسقل، برخ

ها  را  رژيم مي تواند و ممكن است كه اين خواست
در تعادل قوائي  برآورده كند و در توازن قوائي ديگر 

كه افزون بر اين در شرايطي . آنها راباز پس گيرد 
ران را سركوب رژيم بشدت متمركز و متشكل كارگ

كند  و در مقابل ، كارگران و مردم به دليل   مي
دگي مطلق وسركوب ، بدون تشكل نگاهداشته پراكن

اهميت تشكل به عنوان نقطه مركزي و . شده اند
با . شود  حساس اين حركت بيش از پيش روشن مي

توجه به بايگاني شدن اليحه اصالح فصل ششم قانون 

كار علي رغم اختالفات  وزارت كار با خانه كارگر و 
دي شوراهاي  اسالمي كار ، ترفند هاي دولت احم

نژاد وجهرمي وزيركارش مبني بر ناديده گرفتن 
تشكل هاي كارگري مستقل و دور زدن و بي 
اثركردن آنهابيانگر ضرورت و اهميت تشكل هاي 

  .  مستقل است 
 به يقين مبارزه كارگران شركت واحد همچنان ادامه 

در تحقق خواست هاي اين اعتصاب . خواهد داشت  
ن ترقي خواه و و حمايت   نيروهاي چپ واپوزيسيو

فعالين كارگري و اتحاديه اي ونهاد هاي كارگري 
بين المللي براي آزادي بازداشت شدگان و بويژه 
آقاي منصور اصانلو از اهميت و اولويت خاص بر 

در شرايطي كه  پروژه اعتراف گيري . خودار است 
(   عليه وي در حال شكل گيري و اجراست ، 

 سخنان خود به موسوي خوئيني در بخش پاياني
موضوع بازداشت هاي اخير جمعي از فعاالن جنبش 
كارگري اشاره كرد وي با هشدار نسبت به وضعيت 

متاسفانه تا اين لحظه هنوز آقاي : منصور اصانلو گفت 
منصور اصانلو در زندان اوين به سر مي برد و طبق 
آخرين اخباري كه بنده دريافت كرده ام پروژه اي در 

است كه تا آقاي اصانلو را مجبور به حال پي گيري 
اعترافات تلويزيوني و سناريوي خريد سالح و ارتباط 

 .)ادوار نيوز 08/09/1384 . با خارج از كشور نمايند
تالش براي آزادي وي از اهميت خاص برخودار 

خواست هاي ذيل همچنان با  اولويت و .  است 
  .اهميت بايد پيگيري شوند 

منصور اصانلوو ديگر بازداشت آزادي بي قيد و شرط 
  .شدگان 

لغو دادگاه هاي نمايشي محاكمه رهبران دسنگير شده 
   .سنديكا 

  .برداشتن الك و مهرو گشودن درب سنديكا 
 كه اين اعتصاب از موفقيت ترديدي نيست

توانسته است . گيري برخودار بوده است  چشم
خواست اصلي و مركزي كارگران را به وسعت همه 

ايران و به وسعت طبقه كارگر و ديگر كارگران 
موجودي متولد شده كه .زحمتكشان  بيان كند 

اش را متوقف  توان  باليدن، برخاستن وشكفتن نمي
  .                            آفتاب عمرش مستدام باد . كرد 
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  »!اين اقتصاد است، ابله«
  بهنامحمود م

  
يكي از شعارهاي » !اين اقتصاد است، ابله«

، در )پدر(تبليغاتي بيل كلينتون عليه جرج بوش 
جريان مبارزات انتخابات رياست جمهوري آمريكا، 

، با اشاره به اوضاع اقتصادي نامساعد 1992در سال 
جدا از . بود) پدر(اين كشور در دورة رياست بوش 

 شعار تا چه اندازه در مورد مركز اين كه، اين
مصداق داشته يا دارد، به نظر » استكبار جهاني«

  »دولت اسالمي«رسد كه اين امر بيشتر دربارة  مي
شيطان «نژاد، كه داعية مقابله با  محمود احمدي

  .را هم دارد، صادق است» بزرگ
از يك نگاه، مروري گذرا بر عملكرد 

 ايران، طي بيست اقتصادي رژيم جمهوري اسالمي در
و چند سال گذشته، بيانگر  آنست كه برخورد اين 
حكومت با مقولة اقتصاد و مسائل اقتصادي جامعه، در 
واقع، آكنده از سردرگمي، ندانم كاري و بالهت 

گرايي شديد  در ابتدا كه دولت: آشكار بوده است 
حاكم بود و از جانب خود بنيانگذار اين نظام، اقتصاد 

تشبيه و جنگ ويرانگر به عنوان » شكم خر«به 
شد، تخريب و از هم گسيختگي  تعبير مي» بركت«

سپس . سابقه يافت شالودة اقتصادي كشور ابعادي بي
رفسنجاني و حاكميت خصوصي » سازندگي«دوران 

حساب و كتاب بود كه  سازي و مقررات زدايي بي
حاصل عمدة آن بر جاي ماندن هزاران طرح 

ها،  زايندة بيكاري و تورم قيمتكاره، تشديد ف نيمه
هاي  سابقة بدهي بحران شديد ارزي و حجم بي

 كه برخالف سلف –در دورة خاتمي . خارجي بود
خويش مدعي اقتصادداني نبود و بر آن هم اذعان 

 رشتة امور اقتصادي غالباً در دست  -داشت
ها و  رفسنجاني بوده و همان سياست» كارگزاران«

ش، ادامه يافت و نتيجتاً، هيچ تغيير ها، كمابي سياستي بي
اي در اوضاع نابسامان اقتصادي  و بهبود قابل مالحظه

دولت . پديد نيامد و معضل بيكاري هم دو چندان شد
، »عدالت«نژاد هم كه با شعارهاي برقراري  احمدي

به » امام زمان«ظهور » زمينه سازي«و » فساد«مقابله با 
بلكه » ريه پردازنظ«ميدان آمده و خود را هم نه 

كند، برپاية اظهارات و اقدامات  معرفي مي» مجري«
اش راهي را در پيش گرفته است كه، عمالً،  تاكنوني

سرانجامي جز فروپاشي و نابودي باقيماندة بنيان 
اقتصادي جامعه ندارد، در يك كالم، بنيانگذاران و 
گردانندگان اين رژيم اسالمي، با درهم آميزي اقتصاد 

اي  ت، و تلفيق اين دو با دين و فقاهت، ملغمهو سياس
ها،  اند كه در اثر آن، طي اين سال را به وجود آورده

توان توليدي اقتصاد بيمار ايران باز هم به تحليل رفته، 
هاي گريبانگير آن شدت يافته و  اختالالت و بحران

ماندگي آن، هم از نظر پاسخگويي به نيازهاي  عقب
تر گشته  سطح جهاني، فاحشعاجل جامعه و هم در 

  .است
همه  اما خطاست اگر تصور شود كه اين

كفايتي  كاري و بي صرفاً ناشي از ناداني، ندانم
همان سردرگمي : سردمداران حكومتي بوده است

ترين ترفند براي »مناسب«آشكار در عرصة اقتصادي، 
هاي  اندازي دستجات حاكم در اموال و دارايي دست

بازار حاكم بر  ه، همين آشفتهعمومي به حساب آمد
اندوزي و  ترين شرايط براي ثروت»مساعد«اقتصاد، 

هايي از حاكمان و  هاي افسارگسيخته گروه سودجويي
. بستگان و وابستگان و يا شركاي آنها بوده است

دولت گرايي و تداوم جنگ به شكلي، و 
به شكلي ديگر، » سازندگي«سازي و  خصوصي
را جهت انباشت ثروت و هاي بسيار مغتنمي  فرصت
اي از مسئوالن و مديران  هاي كالن براي دسته سرمايه

و كارفرمايان دولتي و خصوصي به وجود آورده 
 در اين شرايط، فساد مالي و اقتصادي اصالً .است

اي گذرا و جانبي نبوده، بلكه به عنوان جوهر و  عارضه
از » نظمي بي«كند و  جزء اصلي اين نظام عمل مي

به بهاي ويراني . شود حاكم محسوب مي» نظم«لوازم 
هاي  اقتصاد كشور و محروميت اكثريت مردم، سرمايه

  .گردد اي معدود انباشته مي هنگفتي در دست عده
به عالوه، نبايد از نظر دور داشت كه همة 

ها و  هاي جمهوري اسالمي، به رغم همة رقابت جناح
 و دولتي هاي عمومي نظرها، به منابع و دارايي اختالف
دوبارة » فتح« كه به واسطة -» غنايم جنگي«به منزلة 

شده » لشكريان اسالم«ايران به وسيلة اسالم نصيب 
كنند، و از اين رو نيز، در   نگاه كرده و مي–است 

دخل و تصرف در اين اموال، خود را ناگزير به 
پاسخگويي در برابر مردم، يعني صاحبان اصلي آنها، 

هاي  زرگي از دعواها و كشمكشبخش ب. دانند نمي
هاي حاكم نيز، بيش از آن كه ناظر بر چگونگي  جناح

ايجاد و تصاحب امكانات جديد اقتصادي باشد، 
رفتن و . بوده و هست» غنايم«معطوف به تقسيم همان 

ها و باندهاي حكومتي نيز، هر بار ، همراه  آمدن دولت
ب و ها، مناص با حاد شدن اين منازعات بر سر موقعيت

با روي كار آمدن دولت . منافع اقتصادي بوده است
نژاد در تابستان گذشته هم، گذشته از  احمدي

اختالفات نظري و سياسي، دعوا در مورد اين 
به ويژه آن . ها و منافع را شدت بخشيده است موقعيت

كه باند جديدي كه قوة اجرايي را در دست گرفته، از 
 دوم و سوم درون صفوف مديران و مسئوالن ردة

حكومتي در سپاه پاسداران و ديگر نهادها و بنيادهاي 

خواهي  نظامي، امنيتي، اداري و اقتصادي رژيم، با سهم
  .اند تر و انحصارطلبي شديدتر به ميدان آمده افزون

  
  ها جايي تعويض و جابه

ها در جمهوري اسالمي  اگرچه تغيير دولت
هاي گسترده در  جايي نيز غالباً همراه با تغييرات و جابه

سطح مديران دستگاه اجرايي رژيم و مؤسسات دولتي 
بوده است، لكن تغيير و تعويض بعد از احراز رياست 
جمهوري به وسيلة شهردار سابق تهران، چنان وسيع و 
انحصارطلبانه بوده كه اعتراضات شديد، نه تنها 

هاي رقيب بلكه جريانات مربوط به ائتالف  جناح
چنان . ي را هم برانگيخته استحامي رئيس جمهور

كه مثالً در هنگام تشكيل دولت جديد، چهارتن از 
وزراي معرفي شده به وسيلة احمدي نژاد با مخالفت 

كه در جريان انتخابات رياست (اكثريت مجلس هفتم 
بعد . روبه رو شد) جمهوري از وي حمايت كرده بود

از تشكيل دولت هم، موضوع تعيين و تصاحب ديگر 
ات دولتي، و به ويژه استانداران، همچنان مورد مقام

بعد از . منازعه بين قواي مقننه و اجرائيه رژيم است
 6 تن از سفراي رژيم  و انتصاب 40تعويض حدود 

هاي  نفر از دار و دستة احمدي نژاد به رياست بانك
هاي  ها درديگر بنگاه جايي دولتي، اين گونه جابه

  .اكان ادامه داردبزرگ اقتصادي و اجرايي هم كم
دولت جديد و حاميان آن، جهت تصرف 

تر مواضع و عقب ماندن رقيبان  تر و سريع هرچه وسيع
و شريكان، از دو شگرد  عمدة متعارف در جمهوري 

ها و  يكي حمله به دولت: اسالمي، بهره جسته است
، »مافيايي«و » فاسد«، »ناكارآمد«مديران قبلي به عنوان 

مبارزه با مفاسد «طرح و تبليغ مكرر و در همين رابطه، 
به » مفسدان«و اعالم اسامي و مجازات » اقتصادي

و » مكتبي«وسيلة قوة قضاييه، و ديگري تأكيد بر 
بودن مديران و مسئوالن، خصوصاً براي » مردمي«

را هدف » جامعة اسالمي«كه ايجاد » اسالمي«دولتي 
  .اصلي خود قرار داده است

البته، بيش از همه تغيير و تصفية جاري، 
» اصالح طلبان«رفسنجاني و » كارگزاران«شامل 

در واكنش به آن، در حالي كه . خاتمي بوده است
كند،  صحبت مي» تحجر«خاتمي از خطر سلطة 

رفسنجاني تهديد به مقابله به مثل كرده و ضمناً، 
اي  امروز جامعة ما به گونه«: كند دعوت به مصالحه مي
الت تهاجمي به خود اي ح شده است كه عده

اين جريان به حذف، تصفيه و منزوي كردن . اند گرفته
برخي افراد دست زده است و حتي قصد دارند 

اگر . نيروهاي اين نظام را با بدنام كردن، منزوي كنند
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اين روند ادامه پيدا كند به طور قطع نيروهاي مقاوم 
نيز دست به تهاجم و دفاع از خود خواهند زد و اين 

اين مسئله را . شود  افزوده شدن مشكالت ميباعث
وي كه اندكي بعد از . »توان يك طرفه حل كرد نمي

روي كار آمدن خاتمي هم در مورد توقف 
كرده بود، » اعالم خطر«اظهار نگراني و » سازندگي«

اين بار هم، خطاب به ائمة جمعه سراسر كشور، 
شك نكنيد اگر اين روند ادامه «دهد كه  هشدار مي

دا كند، چهار سال ديگر كسي از عهدةكارها بر پي
انسجام «را » تنها راه خروج از مشكالت«، و »آيد نمي

خواهد كه  اعالم كرده و از آنها مي» و وحدت ملي
  .باشند» محور اين وحدت«

  در دستگاه بوركراتيكها  ض مهرهتغيير و تعوي
هم همواره موجب » عادي«ايران، كه در شرايط  

 ماهة كارها و كندي و ركود بيشتر در خواباندن چند
تازي باند  پيشبرد امور جاري بوده، اكنون كه با يكه

رو گرديده، فترت، بالتكليفي و  احمدي نژاد هم روبه
هاي اقتصادي پديد  اطميناني افزونتري را در فعاليت بي

عالوه بر اين، آنچه كه بر اين آشفتگي . آورده است
از مسئوالن و مديران دامن زده، اينست كه بسياري 

به مسند » سردار سازندگي«دولت قبلي، بر بازگشت 
رياست جمهوري اطمينان داشته و بر اين پايه تدارك 
ديده بودند، غافل از آن كه در همين نظام مقبول آنها 

. . . نيز، شوراي نگهبان با همراهي سپاه و بسيج و 
س اي بازي كند كه حتي با حضور رئي توانند شعبده مي

هاي  در رقابت» مجمع تشخيص مصلحت نظام«
از »  برنده«انتخاباتي هم، نام احمدي نژاد را به عنوان 

  .ها بيرون بياورد صندوق
  

  دعواي وزارت نفت
ها و  ترين موردمنازعة جناح اما مهم

هاي رقيب حكومتي در اين عرصه، مسئلة  جريان
دعوا بر سر اين . تصدي يا تصرف وزارت نفت بود

 كه بيش از سه ماه به طول انجاميد، حتي براي مسئله،
پايان  هاي بي جمهوري اسالمي هم، كه كشمكش

هاي عمدة آن از  هاي حكومتي يكي از ويژگي جناح
  .شود، بي سابقه بود آغاز تا به امروز محسوب مي

ترديدي نيست كه تا زماني كه بند ناف 
اقتصاد وابستة ايران به صادرات نفت خام بسته است، 

دارة امور مربوط بدان نيز از اهميت كليدي برخوردار ا
 درصد درآمدهاي ارزي كشور و 80بيش از : است

 درصد درآمدهاي بودجة دولت از محل 50متجاوز از 
شود و، بر همين اساس،  صدور نفت و گاز تأمين مي

ها و مؤسسات  گردانندگان وزارت نفت و شركت
امكانات وابسته به آن نيز همواره از اقتدار و 

هاي دولتي،  اي، در قياس با غالب دستگاه العاده فوق
در دورة جمهوري اسالمي هم، . اند برخوردار بوده

كه هركدام از دستجات عمدة حكومتي مدتي اين 
اي  اند، تدريجاً مجموعه وزارتخانه را در اختيار داشته

از محافل و باندهاي گوناگون در آنجا تشكيل 
ز بازماندگان انجمن اسالمي گروهي ا: گرديده است 

هاي قديمي دورة موسوي، جمعي از دار  اللهي و حزب
اي از  ، دسته»جمعيت مؤتلفة اسالمي«و دسته و 

و منسوبان رفسنجاني و گروهي هم از » كارگزاران«
اصالح طلبان حكومتي، به تدريج و درپي كش و 

هاي مختلف، مناصب، اختيارات و  ها و تباني قوس
لي و خارجي بخش نفت و گاز را بين امكانات داخ

خود تقسيم كرده و به نوعي توافق و تراضي فيمابين 
  .اند دست يافته

آوردن پول نفت به سر «احمدي نژاد كه 
را يكي از شعارهاي انتخاباتي خود » هاي مردم سفره

كرده بود و سخنگويان وي در مجلس و مطبوعات 
ا ورد زبان خود ر» مقابله با مافياي نفتي«وابسته نيز كه 

ساخته بودند، از ابتدا در صدد تصرف كامل اين 
موضع عمدة اقتصادي و سياسي و، در واقع، حاكم 

وي تالش . كردن مافياي خود بر اين وزارتخانه بودند
هاي خود به عنوان وزير  كرد كه با معرفي يكي از آدم

. جديد نفت، آن وزارتخانه را زير كنترل خود بگيرد
 حساسيت اين بخش براي همة جريانات اما اهميت و

رژيم آن قدر باال و تحركات احمدي نژاد چندان تند 
ها و  نظرانه بود كه واكنش شديد همة جناح و تنگ

حتي اكثريت مجلس را عليه وي برانگيخت و 
پس از . هاي او را در اين زمينه ناكام گذاشت تالش

رد شدن سه نامزد معرفي شده به وسيلة رئيس 
از مديران (، سرانجام كاظم وزير هامانه جمهوري

اللهي قديمي و يكي از معاونان وزارتخانه در  حزب
كه مورد توافق غالب ) دورة وزارت نامدار زنگنه

) و از جمله اقليت مجلس هفتم(هاي حكومتي  جناح
به عنوان وزير جديد نفت تعيين . قرار گرفته بود

  . گرديد

    
اين دعواها و قابل تأمل است كه در اثر همة 

مجادالت، تغييري در مافياي نفتي به انجام نرسيد 
اي به جمع مافياي موجود  نهايت آن كه، گروه تازه(

و با همة هياهوي تبليغاتي در اين باره، ) افزوده شد
هيچ رسيدگي و بازرسي واقعي و جدي در 
قراردادهاي منعقده نفت و گاز صورت نگرفت، هيچ 

ها و  ان اصلي سوءاستفادهكدام از عامالن و مباشر
ها و فساد رايج در اين بخش، به صورت مستند  دزدي

ولي، برعكس، . . . و مشخص، معرفي و محاكمه نشد 
هاي متوالي  ادارة امور جاري اين بخش نيز طي ماه

كاره و  هاي در دست اجرا نيمه مختل گرديد، طرح
و از قبل . . . هاي تازه بالتكليف و معلق ماند  پروژه

همة اينها هم ميلياردها ريال خسارت مضاعف تحميل 
در حالي كه در همين دورة اخير كه بازار . گرديد

العاده يافته است، بسياري از  جهاني نفت رونقي فوق
صادركنندگان نفت و گاز تالش كردند كه با 
بازنگري در قراردادهاي نفتي در جريان بهبود شرايط 

ود براي تأمين و تنوع و گسترش بازارهاي فروش خ
  .شان اقدام نمايند منافع ملي

هاي  گذاري به عالوه، به دليل نبود سرمايه
ماندگي بخش نفت و  الزم طي ساليان گذشته و عقب

 درصد مصرف بنزين 30كه حتي حدود (گاز ايران 
، اين )كنند داخلي را هم از راه واردات تأمين مي
اي ه گذاري بخش شديداً نيازمند فناوري و سرمايه

نه تنها افزايش توليد و سهم ايران در . خارجي است
بازار جهاني، بلكه حتي حفظ سطح توليد فعلي نفت 

گيري  گذاري و بهره نيز مستلزم ميلياردها دالر سرمايه
اين نيازها، با . از تكنولوژي وارداتي است

هاي دولت احمدي نژاد راجع به  رجزخواني
  .هيچ خوانايي ندارد» خودكفائي«

س جمهور رژيم و همفكران او در رئي
هاي اخير، باري  در ماه» شوراي عالي امنيت«مجلس و 

پرداخته » خودكفايي«نما شدة  ديگر، به تكرار شعار نخ
و يا قطع مبادالت » تحريم«و حتي صحبت از 

و از جمله (بازرگاني با برخي از كشورهاي جهان 
ه المللي و خصوصاً در رابط آنهايي كه در مجامع بين

با پروندة اتمي رژيم، عليه جمهوري اسالمي رأي 
اما صرفنظر از اين كه . آورند به ميان مي) دهند مي

از سوي اينان، همچنان كه از » خودكفايي«طرح شعار 
بي

  

پايه بوده و هست، و جدا  جانب  اسالفشان، چقدر 
از اين كه تهديد به قطع روابط تجاري با اين يا آن 

ه اندازه واقعي و عملي است، دسته از كشورها، تا چ
گونه  اين نكته كامالً عيانست كه طرح و تبليغ اين

ها و شعارها توسط مقامات حكومتي، عمالً بر  حرف
هاي  هاي حاكم بر فعاليت اطميناني ابهامات و بي

اقتصادي جاري دامن زده و تأثيرات زيانبار برجاي 
  .گذارد مي

  
ها سقوط بورس و خروج سرمايه

اق بهادار تهران، البته، منتظر حرف بورس اور
نبود تا سير » قمار«احمدي نژاد دربارة تشبيه آن به 

نزولي خود را ادامه دهد، چنان كه تكذيب بعدي اين 
حرف از طرف وي نيز باعث توقف اين روند 

كسادي و ركود در بورس تهران از اواخر . نگرديد
دورة  رياست جمهوري خاتمي، به داليل گوناگوني 

اما . ه از مجال اين نوشته خارج است، آغاز شده بودك
پس از تعيين احمدي نژاد به جانشيني خاتمي، اُفت 
شاخص كلي قيمت سهام در اين بازار به تدريج 
شدت يافت به طوري كه طي چندماه اين شاخص 
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هاي طويلي از  درصد سقوط كرد و صف30حدود 
 هاي فروش سهام تشكيل سهامداران در برابر گيشه

  .گرديد
عالوه بر تأثير منفي خود انتخاب احمدي 
نژاد بر بازار بورس، اقدامات و اظهارات دولت وي و 

اگرچه حمايت از : طرفداران آن نيز مزيد بر علت بود
هاي  بخش خصوصي و خصوصي سازي جزو برنامه

اعالم شدة اين دولت نيز هست، لكن ابهامات و 
اي دولت ه سؤاالت بسيار پيرامون مجموعه سياست

جديد و اين كه چه گروه يا باندهايي كنترل كدام 
ها و مؤسسات اقتصادي دولت را در  بخش از بنگاه

هايي عمالً اجرا يا  دست خواهند گرفت و يا چه طرح
ها و  به نگراني. . . تعطيل خواهند كرد و 

هاي وسيع  جايي جابه. افزود هاي موجود مي اعتمادي بي
ها  ها، و يا رجزخواني ح مديريتاز باال تا پايين در سط

و تهديدها دربارة قطع واردات و مناسبات اقتصادي 
با خارج، همان طور كه وصف آن گذشت، طبعاً، اين 

طرح . كرد ها را تشديد مي اطميناني ها و بي نگراني
نيز به نوبة » مبارزه با مفاسد اقتصادي«مكرر شعار 

يم در خود، و به اعتراف خود رئيس قوة قضاييه رژ
» ترس و اضطراب«اش در مجلس، موجب  سخنراني
شاهرودي كه، در . داران و مديران بوده است سرمايه

واقع، نه قصد و نه توان مبارزه با فساد فراگير رايج را 
هايي هم كه در اين ارتباط  دارد و آنچه از پرونده

ها و  گشوده است، در پيوند با تسويه حساب
 حكومتي بوده است، با هاي هاي سياسي جناح رقابت

برخي از روي ناآگاهي قوة قضاييه را «اعالم اين كه 
خوانند كه اسامي را اعالم كند،  به اين چالش فرامي

در حالي كه قانون اين اجازه را به قوة قضاييه نداده 
رغم  گذاراني كه علي اندك سرمايه«: گويد ، مي»است

الساعه و  وجود مقررات دست و پاگير و خلق
ساماني و رقابت بخش دولتي قصد دارد كار انجام ناب

دهد با شنيده شدن صداي برخورد، از ترس و از ترس 
  .»بخشد راكد شدن سرمايه، عطاي آن را به لقايش مي

داري،  پيداست كه، طبق منطق سرمايه
برخورداري از حد معيني از آرامش و اطمينان سياسي 

مرار هاي اقتصادي الزمة است و ثبات نسبي سياست
هاي اقتصادي و خصوصاً بورس اوراق بهادار  فعاليت
فعاليت اين بورس و، به طريق اولي، رونق آن . است

ها و طرح شعارهاي تند و  ها، رجزخواني با ماجراجويي
. تيز از جانب مسئوالن حكومتي،  سازگاري ندارد

آژانس «پس از تشكيل اجالس شوراي حكام 
ريور گذشته و صدور در شه» المللي انرژي و اتمي بين

اي كه راه را براي ارجاع پروندة اتمي رژيم به  قطعنامه
گشايد، همچنان كه بعد از  مي» شوراي امنيت«

به خاطر » شورا«محكوميت جمهوري اسالمي در آن 
اظهارات و تحريكات فاشيستي احمدي نژاد، باري 

  . ديگر روند نزولي بورس تهران شدت گرفت

پا و  س تهران تازهبايد يادآور شد كه بور
در قياس با بورس هاي جوامع مشابه و (كوچك است 

مثالً بورس استانبول كه ارزش ساالنة سهام معامله 
)  برابر بورس تهران است30شده در آن بيش از 

درصد مجموع سهام آن هم متعلق 70وانگهي، حدود 
هاي دولتي بوده و بخش بزرگي  ها و شركت به بانك

گيري  شده در آن نيز، عمالً با بهرهاز معامالت انجام 
اختصاصي از اطالعات، زد و بند و تباني توسط گروه 
معدودي از عناصر حكومتي و شركاي آن صورت 

هاي معيني از اقشار متوسط  با اينهمه، گروه. گيرد مي
انداز اندكي دارند و با تورم فزايندة  هم كه پس

ي بورس رو هستند، سهامداران خُرده پا ها روبه قيمت
دهند كه راه ديگري براي  را تشكيل مي

گذاري و فعاليت اقتصادي و حفظ قدرت  سرمايه
اين دسته از سهامداران نيز، در . يابند خريد خود نمي

عمل، بيشترين زيان را از سقوط بورس متحمل 
  .شوند مي

هرچند كه بورس تهران محدود بوده و 
 روي بنابراين نوسانات آن هم تأثير مستقيم شديدي

گذارد،  هاي اقتصادي ايران برجاي نمي عمده فعاليت
هاي گذشته وخامت اوضاع  اما سقوط آن طي ماه

هرگاه . گذارد عمومي اقتصادي جامعه را به نمايش مي
صعود آن هم، به واسطة رواج بورس بازي، بيانگر 
رونق واقعي اقتصاد نباشد، نزول آن از اختالالت 

شاخص بورس . كند شديد در اين عرصه حكايت مي
هم، به نوبة خود، گوياي همان وضعيت آشفته و 

ها از  بحران زده ايست كه باعث فرار وسيع سرمايه
رئيس قوة قضائيه در همان . شود كشور شده و مي

ناميده و اعالم » فساد اكبر اقتصادي«سخنراني، آن را 
 ميليارد 600طبق برخي آمارها، قريب به «: كرد

. شده است» ه خارج از كشور فرستادهسرماية ايرانيان ب
هاي خارج شده روانة شيخ  بخش بزرگي از سرمايه

گرديده » دوبي«هاي حاشية خليج فارس، به ويژه  نشين
وموجب رونق و رشد اقتصادي فزايندة آنها گشته 

ثباتي حاكم، هزاران  اطميناني و بي در اثر بي. است
نايع شركت ايراني، و از جمله برخي از مؤسسات و ص

دولتي، نيز به انتقال مراكز و يا تأسيس دفاتر در همان 
بر پاية ارزيابي . اند ها مبادرت كرده نشين شيخ

كارشناسان، درفاصله سه ماه بعد از روي كار آمدن 
احمدي نژاد، حدود يازده ميليارد دالر پول از كشور 

  .خارج شده است

در نتيجه شرايطي كه حاكميت جمهوري 
عة ما تحميل كرده است، مهاجرت اسالمي بر جام

نيروهاي كارآزموده و متخصص به خارج از كشور 
نيز همچنان ادامه يافته و به سهم خود، عامل عمدة 

ماندگي علمي، فني و اقتصادي  ديگري براي عقب
دور از انتظار نيست كه در فضاي . ايران شده است

اختناق و اختالل بيشتري كه دولت جديد ايجاد كرده 
تري   روند مهاجرت اين نيروها نيز دامنة وسيعاست،

  .پيدا كند
هاي  اين دولت با تصويب و اجراي طرح

» صندوق مهر رضا«اي مانند طرح تأسيس  عوامفريبانه
ظاهراً براي اعطاي وام ازدواج و مسكن براي (

واگذاري (» سهام عدالت«و يا طرح توزيع ) جوانان
ت قسطي به هاي دولتي به صور بخشي از سهام شركت

در واقع . . .) و كم درآمد و » ايثارگران«هاي  خانواده
هاي شديد  تواند گرهي از مشكالت و محروميت نمي
هاي مردم بگشايد و عمالً هم بخش ديگري از  توده

بودجه و امكانات عمومي را از اين طريق به هدر داده 
صندوق «چنان كه مثالً موجودي . برد و يا به يغما مي

مازاد درآمدهاي نفتي از رقم درآمد (» رزيذخيرة ا
كه ظاهراً براي ) منظور شده در بودجة ساالنه

هاي توليدي و عمراني منظور شده، در  گذاري سرمايه
هاي  ها و خاصه خرجي»حاتم بخشي«اثر اين قبيل 

دولت، طبق گزارش رسمي بانك مركزي در آذرماه، 
سرمقاله نويس روزنامه . به پايان رسيده است

، كه گردانندگان آن نيز از حاميان و شريكان »رسالت«
نژاد و همچنين اكثريت مجلس  دولت ائتالفي احمدي
روند، با انتقاد از طرح مصوب  هفتم به شمار مي

مجلس در مورد صدور مجوز برداشت مبلغ ارزي 
 ميليارد ريال از حساب 202 هزار و 27معادل 

واردات به وسيلة دولت براي » صندوق ذخيرة ارزي«
عنوان » سفاهت«از » مثال زدني«بنزين، آن را نمونة 

اگر امروز ما وارث يك اقتصاد بيمار «: كرده و نوشت
هستيم و با مشكالت عجيب و غريبي دست به گريبان 

ريشة اين نابساماني در آن است كه، . . . باشيم و  مي
اموالي كه خداوند براي قوام زندگاني ما قرار داده به 

ني است كه در صيانت از آن و نيز دست كسا
سازي و تصميم گيري آن دچار سفاهت  تصميم
  .»هستند

دور از انتظار نيست كه عوامل و عناصر 
حكومتي هم، وقتي كه دعوا براي تصاحب و تقسيم 

گيرد، شريكان و رقيبان خود را  دالرهاي نفتي باال مي
اما . به شمار آورند» مثال زدني سفاهت«نيز نمونه 

ها و  ها و از اين سياست ه كه از اين كشمكشآنچ
ها براي اكثريت عظيم مردم جامعة ما حاصل  طرح

شود، چيزي جز تورم روز افزون، بيكاري  شده و مي
فاجعه بار، فقر و محروميت فزاينده و عقب ماندگي و 

هاي توليدي اقتصاد كشور نبوده  ويراني بيشتر شالوده
  .و نيست
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  باز توليد

   فقر 
  و 

دائمي شدن 
  نآ

  
  

  جمشيد مهر
  

هاي اسالمي بحران هاي اقتصادي جمهوريسياست
 و خود ،اي را در كشور رقم زدهعميق و گسترده

هاي ساختاري نظام موجد تشديد و گسترش بحران
مزيد بر اين ، . داري در ايران گرديده است سرمايه
 سال 16هاي تعديل اقتصادي رژيم در سياست

خرابي ، فقرو بي خانماني گذشته تا به امروز خانه 
. ن زده است شماري از مردم ايران را دامگروه بي

، هائي چون اسالم شهرپيدايش و گسترش شهرك
و چنين .... حسين آباد، اكبر آباد، اسماعيل آباد 

حاشيه نشين هائي نه تنها در تهران كه از اردبيل و 
، زاهدان ومشهد ، ندرعباسكرمان و بتا يزد و تبريز

 ، چهره زشت و كريه ومازندران و كردستانرشت و
عوارض . كند ها را هويدا ميضد انساني اين سياست

و آسيب هاي مختلف اجتماعي چون بيكاري 
عتياد، خريد و فروش مواد فروشي ، قاچاق و اوتن

، زورگيري، پالستيك جمع كن ها ، كارتن مخدر
 كارو كودكان خيابان،  تكدي، كودكانخوابي و
زنان خياباني در سنين مختلف، فروش روز  گسترش

نتايج مرئي و ابتدائي چنين سياست ......افزون كليه و 
   . هائي است

در جامعه ايران امروز رهائي از بيكاري و يافتن كاري  
شايسته شاٌن انساني و كسب معاش، آرزوي دست 

وان ايراني ميليون ج27نيافتني براي توده عظيمي از 
   . است

هاي اقتصادي جمهوري اسالمي نه تنها سياست
نتوانسته دامنه فقر را محدود و متوقف كند، بلكه خود 

ترين عامل و موجد گسترش و باز توليد فقر در اصلي
     . سيكلي به مراتب گسترده تر و فراگيرتر است

تكدي در مراكز استان ها و شهرهاي بزرگ و  
عليرغم . گسترش يافته است كشور بسرعت كوچك

گذشت بيش از شش سال از ابالغ مصوبه شوراي 
بر اهداف،  الي اداري جمهوري اسالمي كه ناظرع

هاي مسئول و ذيربط  ها و وظايف سازمان سياست
سازمان بهزيستي، وزارت كار و امور اجتماعي  و (

. در عرصه ساماندهي متكديان است)  كميته امداد  
  اقدام معين و هدفمند صورت هيچيك از امور،در

عالوه بر آن نه تنها در ميان سه نهاد . نگرفته است 
فوق الذكر هيج گونه همكاري قابل توجهي مشاهده 
نمي شود ، بلكه مقامات مسئول هر يك ديگري را 
مورد اشاره قرارداده و همگي نسبت به مصوبات بي 

   .توجه و اجراي آنرا موكول  به آينده  مي سازند
 مصوبه فوق الذكر سازمان 8 ، 7 ، 6 اساس مواد بر

بهزيستي مسئوليت تحويل گرفتن، نگهداري، آموزش 
كميته امداد . ارد ه دعهدبه و حمايت از متكديان را 

مايت و هدايت از متكديان است دار ح متولي و عهده
ليت آموزش رايگان و تامين شغل و باالخره مسئو. 

  . مور اجتماعي استتكديان به عهده وزارت كار و ا
 بدستان رژيم نه تنها به اين اما تا به همين امروز كار

بات بي اعتنا هستند بلكه هر يك ديگري را مصو
مسئول معطل ماندن اقدامات سامان يابي متكديان و 

ديدگان اجتماعي از اين دست  دانسته و  ساير آسيب
ضمن سلب مسئوليت از خود ، انتقاد را متوجه ديگري 

  . ندمي دا
سازمان بهزيستي « .  مصوبه فوق ادعا دارد 6 –ماده 

موظف است افراد بي سواد ، ناتوان و معلول و 
سالمندان نبازمند را تحويل بگيرد و در اماكن مناسب 

همچنين .  نگهداري  و تحت آموزش قرار دهد 
پوشش هاي حمايتي الزم را با ايجاد شرايط و زمينه 

 زندگي عادي مهيا مناسب براي بازگشت آنان به
   ». نمايد
كميته امداد موظف است ضمن هماهنگي  « 7 –ماده 

با مسئول مجتمع اردوگاهي ، پوشش حمايتي و 
 گمشده ، متواري هدايتي الزم را براي افراد نيازمند ،

مانده  بر قرار و شرايط  و زمينه بازگشت آنان به و در
  »زندگي عادي را فراهم نمايد

 كار و امور اجتماعي موظف است وزارت « 8 –ماده 
، افراد مستعد و داراي توان كار موضوع مصوبه را كه 
از طرف مجتمع اردوگاهي كميته امداد ، سازمان 
بهزيستي ، سازمان زندان ها و اقدامات تاميني معرفي 

هاي  شوند به طور رايگان تحت پوشش آموزش مي
غال اي مناسب قرار داده و جهت تامين اشت فني و حرفه

متكدياني كه دوره مربوطه را طي كرده اند، برنامه 

ريزي هاي الزم را از طريق مراكز كاريابي و صندوق 
  ».هاي فرصت شغلي به عمل آورد

صوبه شامل افراد معلول، ناتوان جسمي ضوع مافراد مو
الهويه، در راه مانده و  سرپرست و مجهول و ذهني،  بي

اي ، متكديان و  گمشده ، متواري ، نيازمند غيرحرفه
   . اي است ولگردان حرفه

بيكارسازي و حذف سياست گسترش بيكاري و 
هاي تامين اجتماعي و  پوشش هاي بيمه بيكاري و بيمه

منشا ...... درماني و حذف و لغو قوانين كار وصنفي و
.. د هستنگسترش تكدي و فقر و آسيب هاي اجتماعي
ينه هاي گفتگو ندارد كه داليل تكدي را بايد در زم

مساله مهمتر اما   .  اجتماعي جستجو كرد-اقتصادي  
 سما درفقرآن است كه گروه بي شماري از مردم كه ر

كنند به صورتي شاغل  فقر زندگي مي و زير خط
اما در آمدشان كمتر از آن است كه آنها را به . هستند 

باالي آستانه فقر برساند و از خطر اينگونه آسيب هاي 
    بدارداجتماعي مصون
سانه هاي جمهوري اسالمي ر، جرايد وهامسئولين نهاد

هاي غيرواقعي وغير شفاف ،  كنند تا گزارش تالش مي
تحريف ويا رقيق شده از فقرو آسيب هاي اجتماعي و 

و نتايج رژيم ليت تا نقش و مسئو. رائه كنندداليل آن ا
   .سياست گذاري هاي آن مورد سئوال قرار نگيرد

 روزنامه هاي كشور و حتي ارقام و نگاهي به صفحات
گرفراواني  آمار  ارائه شده بهداشتي از سوي آنها بيان

 ،ها كن جمع وع مشاغل كاذب مانند پالستيكو شي
  آدامس و سيگار فروش ها ، و دستفروش ها فروش فال

اشغال گردي براي جمع آوري  ( گري  نخي ،  كوت
زنان كودكان و ...  ) بطري ، روي و آهن قراضه و

 فروش اعضاي بدن، كه بيان گسترش فقردر ،خياباني
   .ابعاد و اشكال گوناگون  است

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
 كودك خياباني  را 50تهران در گزارشي ، ساماندهي 

 قالده سگ ولگرد  چهل رديف معدوم ساختنرد
      ) ***    84 ارديبهشت  20شرق (.دانست 

  «:ى امنيتى استاندارى خوزستان گفتمعاون سياس
جمع آورى متكديان گامى در جهت آرامش 
بخشيدن به جامعه است و با وجود آرامش در جامعه، 

  )23/9/84ايسنا ( ».امنيت نيز برقرار مى شود
معاون اجتماعى دادگسترى كل استان خراسان  

 براى ساماندهى متكديان خالء قانونى  «:شمالى گفت
قانون به صورت مستقل تحت اين عنوان وجود دارد و 

فالح در جلسه ساماندهى . ماده يا اصلى ندارد
 قانون مجازات 713ماده : متكديان اظهار داشت

اسالمى تكدىگرى را به رسميت نشناخته و به آن به 
عنوان جرم نگريسته است و مجازات آن را از يك تا 
 سه ماه حبس و تا يك ميليون ريال جزاى نقدى تعيين

محمد رضا         )30/8/1384 ايسنا( ».كرده است
فردين مدير آمور آسيبهاي اجتماعي شهرداري تهران 
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 نفر كودك خياباني از 820 هزار و16 « :به ايسنا گفت
 از سطح شهر 1384تير ماه گذشته تا پايان مرداد ماه 

عالوه برآن وي از »  . تهران جمع آوري شدهاند 
 نفر بي خانمان به گرمخانه 769 هزار و 74« مراجعه  

خبر »  هاي شهرداري تهران تا پايان مرداد ماه جاري 
  . داد

معاون سياست گذاري و برنامه ريزي وزير رفاه و 
تامين اجتماعي محمد رضا واعظ مهدوي مي گويد 
در باره پالستيك جمع كن ها آمار دقيقي وجود 

در اما . چون هنوز سرشماري انجام نگرفته است. ندارد
سطح شهر تهران طبق برآوردهائي كه شده بيش از 

 كه جزو. كنند هزار نفر در اين حرفه كار مي6
روزنامه  (.فقيرترين و مظلوم ترين اقشار جامعه اند

كايت اما آمارغير رسمي ح . )1384 شهريور 6ايران 
كن در كالنشهر تهران   هزار نفر پالستيك جمع30از 

اعي همان گونه كه گسترش آسيب هاي اجتم.  دارد 
گر بيان. اال مورد اشاره قرار گرفت در گزارش هاي ب

گذاري هاي نظام  آمدي و شكست سياست نا كار
آمدهاي ضد انساني  جمهوري اسالمي و نتايج و پي

   . ستاها  اين سياست گذاري
  

   باز توليد فقر
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه در گفتگو و 

ا سه مفهوم عمده و اساسي روبرو نگاه به فقر حداقل ب
در نگاه  برخي از اين كارشناسان فقر فقط . هستيم 

بمعناي  محروميت مادي  است و با معيار در آمد و 
   . مصرف تعريف مي شود

با توجه به ( فقر مطلق كه در تعاريف رايج : الف  
) زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي ، اقتصادي  جامعه  

مد الزم براي تامين حداقل نياز بر اساس ميزان در آ
هاي ضروري فرد مانند غذا ، پوشاك و مسكن تعين 

اين ميزان از درآمد براي تامين حداقل .  مي شود 
كالري انرژي در روز ضروري است  ، 23 00 تا2000

تا فرد گرسنه نباشد وبه تواند به حيات خود ادامه 
 نيازهاي و از آنجا كه عالوه بر نياز به تامين غذا . دهد

بر اين اساس اصوال سه برابر . ديگري هم وجود دارند 
 كالري 2300 هزار تا 2ميزان مبلغي كه براي تامين

تا . انرژي الزم است ، معادل خط فقر تعين مي گردد 
يك سوم آن براي غذا و دو سوم به ساير نياز ها 

درتعريف  ديگري  خط فقر .  اختصاص پيدا كند 
ميزان در آمد يك دالر در روز مطلق برابر است با 

كه آن را خط فقر سياه . براي هر نفر بيان مي شود  
  .  مي نامند

خط فقر نسبي كه در تعاريف رايج بر اساس در : ب 
صد معيني  از ميانگين درآمد جامعه در نظر گرفته مي 

   به اين اعتبار اگر ميانگين درآمد جامعه.  شود 
A  كمتر از نيمي از اين همه افرادي كه. واحد باشد 

ميانگين رابدست مي آورند زير خط فقر نسبي قرار 

عالوه بر اين خط فقر نسبي ، خود .مي گيرند 
شاخصي براي نشان دادن توزيع نابرابري و انباشت 

  . بدوي  در يك جامعه است
در نگاهي ديگربا رويكردي  مفهومي در باره : ج  

در اين . مي نامد » فقر قابليتي « خط فقرنسبي  ، آن را  
ديدگاه  فقر كه مفهوم و شمول فراتري از ميزان 
درآمد را بيان مي كند ،   فقردر آزادي و يا فقر در 
دسترسي به حقوق انساني و يا فقر در توسعه ابعاد 
انساني ، كه قابليت هاي انسان را محدود و آزادي 

   . هاي وي را سلب مي كند ، تعريف و معنا مي شود
رش سازمان ملل متحد و سازمان مديريت و در گزا

 دالر 2برنامه ريزي ، افرادي كه درآمد آنان  كمتر از 
   . در روز است فقير شناخته مي شوند

حال اگر با چنين تعريفي از فقربه جامعه ايران نگاهي 
علل تكدي گري و گسترش آسيبهاي .داشته باشيم  

  . اجتماعي روشن تر مي شود
ي  جمهوري اسالمي  تعداد بر اساس آمار رسم

جمعيت ايراني هائي كه هرنفردر روز كمتر ازيك 
حدود .  تومان در آمد دارند800دالر يعني حدود 

.  يك و نيم در صد جمعيت ايران را شامل مي شود 
به عبارت ديگر بيش از يك ميليون ويكصد هزار نفر 

براي آنكه موضوع روشن . در فقر مطلق بسر  مي برند 
 تومان در روز  800، بايد گفت كه با درآ مدتر شود

تومان در ماه و با توجه به وضعيت 24000به معناي 
قبمت ها محال به نظر مي رسد كه با اين مبلغ بتوان 
رفع گرسنگي كرد و يا حداقل به يك سيرشدن 

از همين رو هرگاه  معيار ، ميزان .  موقت دست يافت
ق در نظر دو دالر در روز به عنوان خط فقر مطل

گرفته شود نزديك به يازده ونيم در صد از جمعيت 
به عبارت . مردم ايران زيرخط فقر قرار مي گيرند 

ديگر جمعيتي نزديك به هشت ميليون و دويست هزار 
به يقين بايد . نفر زير خط فقر مطلق قرار مي گيرند

تاكيد كرد كه اين آمار و ارقام از نظر كارشناسان 
  .اقتصادي بسيار خوشبينانه تلقي مي شود

پژوهش هاي كارشناسان اقتصادي نشان مي دهد كه 
شمار جمعيت زير خط فقر مطلق و زير خط فقر نسبي 
به مراتب افزون تر از گزارش هاي رسمي است 

،  جمعيت 1383آخرين گزارش مركز آماردر سال .
زير خط فقر مطلق رادر مناطق شهري حدود 

درصداعالم مي كند اما همين رقم از سوي 18
. درصد تعيين شده است 33پژوهشگران مستقل باالي  

در مورد جمعيت زير خط فقر نسبي در مناطق شهري 
در صد جمعيت را  ، 55پژوهشگران مستقل رقم 

 مساله تاكيد بر اين.  زيرخط فقر اعالم مي كنند 
اهميت دارد كه بدانيم در تعين خط فقر ميان 

به اين دليل كه . پژوهشگران تفاوت نظر وجود دارد 
براي محاسبه خط فقر،  متوسط هاي اجتماعي ، سبد 
كاالهاي مصرفي ، فرهنگ ، الگوهاي مصرف ، رفتار 

هاي انتخاب كاال  و خدمات ،  مسكن مناسب و كافي 
يد كتاب و اين قبيل ، نور ، سرماو گرمايش ، خر

   . عوامل مورد توجه قرار مي گيرند
همين جا بايد تاكيد كرد كه حداقل حقوق براي 

 تومان تعيين 122500 برابر با 1384كارگران در سال 
گرديد در حاليكه خط فقر در تهران و مناطق شعري 

تمان از سوي مسئوالن رژيم اعالم گرديده 250000
   . است

ن اقتصادي نشان مي دهد كه بررسي هاي كارشناسا
سياست هاي نئوليبراليستي ويا سياست هاي تعديل 

ساختاري از زمان رفسنجاني تا خاتمي و اصالح طلبان  
در ايران اجرا گرديده  ، فقر و تهيدستي مردم در ابعاد 

ها به  اين بررسي. گوناگون گسترش يافته است 
د وضوح نشان ميدهند، كه دليل عمده و اصلي در پدي

آمدن فقر و گسترش آن ، مناسبات توليدي سرمايه 
داري ، خصوصي سازي و انباشت بدوي ، توزيع 

ازاي اجتماعي و ثروت ، توزيع ناعادالنه  ناعادالنه مابه
خدمات رفاهي و اجتماعي و رانت و رانت خواري 

امروز در ايران فقر موجد و عامل باز توليد فقر . است 
 مناسبات توليدي، نابرابري بلكه انباشت بدوي،. نيست 

  .و شكاف اجتماعي پديد آورنده فقر هستند
 و سالهاي اول انقالب 60بطور مشخص دردهه 

ميانگين متوسط درآمد خانوارايراني در دهك پنجم 
 ميزان متوسط در آمد 1380قرلر داشت و در سال 

. خانوارها به ميان دهك هفتم و هشتم سقوط كرد
ه از بسياري نعماتي كه در صد جامع70يعني حدود 

 در صد باالي جامعه از آن برخورداراست  ، 30
  . محروم  و نمي تواند از آن بر خوردار باشد

امروزدرآمد گروه عظيمي از كارگران ، كارمندان 
معلمان و مزد و حقوق بگيران  زير خط فقر اعالم 
شده از سوي رژيم قراردارد و حتي پرداخت آن 

اري تا حدود دو سال به تعويق همان هم در موارد بسي
وضعيت جواناني كه حتي براي اولين بار هم . مي افتد

اوضاع زنان و بخصوص .  نمي توانند كاري بيابند 
زنان سرپرست خانوار نشانگر فقر جنسيتي و زنانه 

همچنين موقعبت روستائيان همه و . شدن فقر است 
ر همه بيانگر روند باز توليد فقر و دائمي شدن آن د

  . ايران است
روند واقعي سياست ها و كاركرد برنامه هاي توسعه 
اقتصادي جمهوري اسالمي  باز توليد فقر عمومي در 

    .مدار هائي فراگيرتر است
با چنين سياست ها ورژيمي نه نتها از تعداد فقرا و 
محرومان جامعه و آسيب پذيريهاي آن كاسته نخواهد 

 بي خانماني و يه بلكه روند فقر ، محروميت و. شد 
. گسترش خواهد يافت ......طبع آن تكدي گري ،

گروه بزرگي از جامعه براي  سير كردن شكم خود و 
اگر موفق شوند   و چناچه شانس آن را ( ادامه حيات 
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المحاله از زباله گردي تا تن فروشي  را تجربه ) بيابند 
  . مي كنند

د ستي اولين گام براي متوقف كردن  روند فقر و تهي
   . سپردن اين رژيم به گورستان تاريخ است

  
   :  زير نويس

  
 رياست سازمان بهزيستي 81در اوايل سال      *** 

هزار نفر 11تعدادكودكان خياباني را در كل كشور را 
اما چندي بعد در مصاحبه اي ازساماندهي . اعالم كرد 

در حالي كه .  هزار كودك خياباني خبر داد 15
 رئيس سابق سازمان فرهنگي و هنري محمد علي زم

شهرداري تهران پس از شكست  طرح خانه سبز و 
ريحانه با وجود صرف ميليارد ها تومان  هزينه اعالم 

هزار كودك خياباني و در 20 ، 75كرد كه در  سال 
 رقمي بالغ بر يك ميليون كودك خياباني در 80سال 

و اندكي بعد معاون وي .كشور وجود داشته است 
فاري از فروش اعضاي بدن اين كودكان به تر كيه ص

   1381مهر 22روز نامه ابرار . خبر داد 
 رئيس سازمان بهزيستي اعالم 82درخردادماه سال 

 هزار 12كرد كه توان سازمان در حد سامان دهي 
 83كودك خياباني در هر سال بوده و در ارديبهشت 

ر  هزا25رئيس بهزيستي استان تهران از ساماندهي 
كودك خياباني طي يك سال در شهر تهران خبر داد 

 سازمان بهزيستي از 83در هفته بهزيستي در سال .
خبر داد 82هزار كودك خياباني در سال 33ساماندهي 

  اعالم كرد 83در نهايت همين مقام در خرداد ماه . 
 در صد  از كودخياباني 20كه صرفاٌ در مقابل 

هنگي و اجتماعي رئيس كميسيون فر.مسئوليت دارد 
 50شوراي شهر تهران در گزارشي ، ساماندهي 

 قالده 4 0كودك خياباني  را دز رديف معدوم ساختن
 .    84 ارديبهشت 20شرق .سگ ولگرد دانست  

كارشناسان حقوق كودك متفقا بر اين باورند كه فقر 
اقتصادي خانواده از علل اصلي اجبار كودكان به كار 

كان عمدتا و اصوال از فقر عرضه كار كود.  است 
حال وامروز خانواده  ، ترس از آينده  و فقير تر شدن 
در آينده و يا معضالت خاص خانواده هم چون بد 

با توجه به .  سرپرستي و يا بي سرپرستي  مي باشد 
برخي آمار هاي رسمي در سال جاري كه از وجود 

.  مبليوني زير خط فقرحكايت مي كنند 20جمعيتي 
    . ابعاد اين آسيب ها  واقعي تر مي شودتصور 

  

   ٢بقيه از صفحه 
  معناي اين يهود ستيزي چيست؟

بايد توجه كنيم كه حكومت اسرائيل با پشتيباني بي 
چون و چراي دولت آمريكا در اين ساليان، به چنان 
اقدامات وحشيانه و نژادپرستانه اي عليه فلسطينيان و 

ت كه حتي شعارها ساير اعراب منطقه متوسل شده اس
و مبارزه  آدمكش مرتجعي نظير بن الدن نيز براي 

   .بخشي از اين مردم جذبه ايجاد كرده است
افزون بر اين، اينگونه شعارها براي بخشي از مردم  

احمدي نژاد خوب مي . كشورمان نيز گيرائي دارد
داند كه جايگاهي در ميان نيروهاي پيشرو، 

ن تحصيل كرده روشنفكران و اكثريت شهروندا
از اينرو جلب  و جذب نيروهاي ديگري . جامعه ندارد

اين نيروكه عمدتا از . در برنامه او قرار گرفته است
پائين ترين اقشار جامعه و عقب مانده ترين آنها 
تشكيل مي شود ظرفيت همراه شدن  با شعارهاي ضد 

اين مجموعه يعني . اسرائيلي احمدي نژاد را داراست
 مردم مسلمان ساير كشورها به ويژه بخش هائي از

كشورهاي عربي و بخشي از مردم محروم و كم 
درآمد ايران، آن پايگاهي است كه جمهوري اسالمي 
روي آن براي به سازش كشاندن آمريكا حساب باز 

در همين حال نبايد از نظر دور داشت كه . كرده است
طرح اينگونه شعارها و آشفته كردن هر چه بيشتر 

، از سوئي جهت الپوشاني ناتواني دولت در اوضاع
تحقق وعده هاي فريبكارانه است كه در جريان 
انتخابات به مردم داده است واز سوي ديگربا دامن 
زدن به اين فضا،  تشديد فشار و سركوب را در داخل 

  .مد نظر دارد
ما وظيفه خود مي دانيم كه مفاصد نژادپرستانه اين 

اين . پيشرفت را بر مال كنيمحكومت بيگانه با ترقي و 
شعارها از افكار و عقايد طالبان هاي ايراني برخاسته 
است و بيش از هر كس كام جريانات نئونازي  را 

مردم ما . شيرين كرده و آنها را به وجد آورده است
اين حكومت . با يهوديان هيچ خصومتي ندارند

جمهوري اسالمي و رئيس جمهور آن است كه چنين 
اينان بيش از اسرائيل با . ي بر زبان مي رانندشعارهاي

مردم ايران خصومت كرده و عليه منافع آنان گام بر 
افكار اينان با بنيادگرايان اسرائيل نزديكي و . مي دارند

اين حكومت هر اندازه عليه . خويشاوندي دارد
آمريكا و اسرائيل شعارهاي تند بر زبان راند، در عمل 

هگشاي دخالت اين كشورها با تحجر و نابخردي را
طالبان و صدام كم . در امور داخلي ايران مي شود

عليه آمريكا شعار نداده و خشونت در برابر آن بكار 
نبرده است، اما به جرات مي توان ادعا كرد كه كمتر 
نيروئي به اندازه اين دو دركشاندن پاي آمريكا به 

ژاد شعارهاي ن. افغانستان و عراق نقش ايفا كرده است
پرستانه جمهوري اسالمي و امثال رئيس جمهوراش، 
بيش از هر كس به سود محافل راست و نظامي در 

اينان . اسرائيل و محافل جنگ طلب آمريكائي است
در عمل مددرسان يكديگرند، حتي اگرچون امروز به 

    .روي هم كالم آتشين وگلوله شليك كنند

   ١٧بقيه از صفحه 
 گانِ زندبرايعليه فراموشي، 

 !درخاك
  

بر اساس اين اسناد هم، نقش پورمحمدي در اين 
. كشتار به عنوان نماينده وزارت اطالعات مسلم است

هم چنين شاهدان عيني و زندانيان معدود باقيمانده از 
  .اين كشتار بر اين نقش تاكيد دارند

 هم، در پست 76 پور محمدي بعد از دوم خرداد 
ندهي قتل هاي معاونت وزير اطالعات در سازما

موسوم به زنجيره اي توسط وزارت اطالعات نقش 
اتفاقا در همين دوره است كه پرونده او . داشته است

اگرچه با . با پرونده محسني اژه اي گره مي خورد
سعيد امامي بر نقش پور محمدي در قتل » خودكشي«

هاي زنجيره اي پرده ساتري افكنده شد، اما طبق 
ه به دليل افشاگري در مورد اظهارات اكبر گنجي، ك

قتل هاي زنجيره اي، اكنون سال هاست كه به بند 
كشيده شده است، حد اقل در مورد پيروز دواني، 

  و .محسني اژه اي دستور قتل را صادر نموده است
جو استورك، معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق 

وجود اشخاصي ":  كامال حق دارد كه مي گويدبشر
ء سابقه اي در سطح وزارت در دولت با چنين سو

آنها بايد بالفاصله از . ايران كامال غيرقابل قبول است
پست وزارت كنار گذاشته شوند و تحقيقات قانوني 

  ".در زمينه اين جنايات هولناك انجام شود
آقاي استورك مي داند در هركشوري كه كوچك 
ترين ارزشي براي افكار عمومي خود گذاشته مي 

ني كه متهم به ارتكاب جرمي هستند، چه شود، كسا
رسد به قتل ديگران، آن هم در اين ابعاد، از حق 
شركت در دولت و مجموعه حكومت محروم مي 

آقايان . شوند، مگر آن كه از آن اتهام تبرئه شوند
پورمحمدي و محسني اژه اي متهم به كشتار هستند، 
 جاي اين دو نفر در زندان و پشت ميز محاكمه است و

طبيعي است كه  حكومت . نه در پست وزارت
جمهوري اسالمي بر خواست محاكمه اين دو نفر 
وقعي نگذارد، اما خواست محاكمه پور محمدي و اژه 
اي بايد به يك خواست عمومي از حكومت تبديل 
شود و سران حكومت براي انجام اين كار زير فشار 
. دافكار عمومي در سطح ملي و بين المللي قرار گيرن

بازداشت و محاكمه اين دو و آمران وعامالن ديگر 
  .اين جنايات هولناك بايد بر حكومت تحميل شود

سكوت در برابر ارتقاء مقام آدمكشان و فراموشي 
جنايت بزرگ كشتار دگر انديشان، ستم به قربانيان 
است، به نام آنان كه زندگي را پاس مي داشتند و با 

قاتالنشان بايد قساوت تمام در خاك شده اند، 
به جاي وزارت و . محاكمه و به سزاي اعمالشان برسند
   . وكالت، روانه دادگاه و زندان شوند
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  مصاحبه اتحاد کار با رفيق پرويز نويدي
  مسئول روابط عمومي کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  هاي ائتالفي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در رابطه با سياست
  

هاي ائتالفي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،  در رابطه با سياست
سي در ايران، خروج راه وضعيت کميته اتحاد عمل براي دموکرا

کارگر از اين کميته، سياست سازمان در قبال ديگر نيروهاي 
........ خواه براي مبارزه مشترک در جهت استقرار دموکراسي و ترقي

. اند هائي طرح شده واز نشريه اتحاد کارپاسخ طلب کرده پرسش
هيئت تحريريه نشريه اتحاد کار، اين سئواالت را با پرويز نويدي 

متن . ئول روابط عمومي کميته مرکزي سازمان در ميان گذاشتمس
  زير حاصل اين مصاحبه است که از نظرتان مي گذرانيم

  
 کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران طي -اتحادکار
گيري يک آلترناتيو دموکراتيک و الئيک در  اي تالش براي شکل قطعنامه

خواستيم بدانيم که  مي. قرار دادبرابر جمهوري اسالمي را مورد تاکيد 
کميته مرکزي سازمان در اين راستا و برا ي تحقق اين مصوبه، چه 

  کرده است؟
هاي ائتالفي نه فقط  در اين کنگره، بلکه در   سياست - پرويز نويدي

تمامي کنگره هاي سازمان يکي از مباحث مهم و بحث انگيز ما بوده 
ظرات اعضا در سازمان، ها ومصوبات ما و ن البته سياست. است

. هيچگاه کامال مغاير يکديگر نبوده و در برابر هم قرار نداشته است
هاي پيشين بوده  عموم مصوبات ما در تکميل، تصحيح و تائيد سياست

ما از بدو . اند و در مجموع در راستاي يک خط فکري قرار داشته
طقا بايد گيري سازمان بر مساله اتحاد و همکاري سازمانها که من شکل

به نظر . بازتاب همکاري اقشار و طبقات مختلف باشد، تاکيد داشته ايم
ما تحولي که جامعه ايران بدان نيازمند است مختص يک گروه، قشر و 

در اين تحول نيروهاي طبقاتي و سياسي مختلف . طبقه معين نيست
از اين اشتراک منافع، ضرورت اتحاد و همکاري . منافع مشترک دارند

با درک اين . هنگي در مبارزه براي غلبه بر پراکندگي بيرون مي آيدوهما
ضرورت سازمان ما به عنوان بخش کوچکي از اين جنبش، کوشيده 

گيري يک ائتالف بزرگ بر مبناي  است به سهم خود در جهت شکل
ترين مسائل  ترين و مبرم پالتفرمي که در آن مي بايست براي گرهي

با چنين نگاهي ما همواره از . رکت کندجامعه پاسخ داشته باشد، ح
اتحاد وهمکاري جريانات سياسي ترقي خواه بر مبناي يک برنامه 
استقبال کرده و کوشيده ايم در هر حرکتي هر چند کوچک حضور 

  .داشته به سهم خويش نقش ايفا نمائيم
گيري ائتالفي   سال پيش منجر به شکل۱۰نتيجه اين تالش ها نزديک به 

بين حزب " اتحاد " اين . معرفي شد" اتحاد پايدار سياسي"امشد که با ن
 راه کارگرو -دموکرات کردستان ايران، سازمان کارگران انقالبي ايران

البته قبل از اينکه چنين پالتفرمي مورد توافق . سازمان ما شکل گرفت
اين سه نيرو قرار گيرد، يک دوره حدودا دو ساله همکاري و اتحادعمل 

 اين سه تشکل جريان داشت و در همين دوره همکاري مشترک، بين
. توانستيم يک زبان مشترک پيدا کنيم و اعتماد متقابل بين ما تقويت شد

همينجا الزم است بگويم در اين دوره سازمان فدائيان اقليت نيز در 
هاي مشترک حضور داشت ولي به دليل عدم توافق روي بند  همکاري

استقرار نظامي دموکراتيک و "  است کهدوم پالتفرم که در آن آمده
از "  مردمي در شکل جمهوري و با انتخاب آزادانه اکثريت مردم ايران

سازمان فدائيان اقليت تاکيد بر جمهوري در اين . اين ائتالف کنار کشيد
بند را نمي پذيرفت، با اين استدالل که جمهوري را جزء اشتراکات نمي 

  . دانست
من اشتراکات داراي نقاط افتراق هم بود اما بر اين ائتالف از آغاز ض

خالف رسم رايج در گذشته که در هر همکاري اختالفات برجسته شده 
و ثقل زيادي پيدا مي کرد، در اين حرکت هر سه جريان مسئوالنه با 
آگاهي از اختالف ها و اشتراک ها، توافق کردند که که مبارزه مشترک 

 و تالش نمايند در جريان عمل نقاط را بر مبناي اشتراکات پيش برده
  .تر شناخته در جهت کم کردن دامنه آن بکوشند افتراق را دقيق

  
  ها و اختالفات چه بودند؟   افتراق-اتحاد کار

 مهمترين نقطه افتراق در رابطه با اين حرکت، به تلقي و - پرويز نويدي
ستان حزب دموکرات کرد. درک ما از اين ائتالف و آينده آن برمي گشت

معتقد بوديم که . ايران و ما در اين زمينه نظر حدودا مشترکي داشتيم
هاي مردم و براي  در شرايط فعلي ضرورت دارد که حول خواسته

بايست  استقراريک حکومت دموکراتيک به جاي جمهوري اسالمي مي
ائتالفي شکل گيرد تا مبارزات مردم ايران بتواند هماهنگ و سازماندهي 

 نظر راه کارگر تالش براي تشکيل يک جبهه دموکراتيک رها اما از. شود
شد و تحت  کردن منافع طبقه کارگر و سازش با طبقات ديگر تلقي مي

با وجود اين اختالف . شد هاي فرا طبقاتي رد مي سازي عنوان جبهه
مهم، هر سه جريان توافق کردند که تا زماني که اين مساله و اين 

زه مشترک نشده است به همکاري ادامه اختالف مانع پيشرفت مبار
با اين تاکيد که اوال هيچ يک از اين سه جريان اين ائتالف را جبهه . دهند

نمي دانستند و ثانيا براين نظر بودند که تا رسيدن به يک جبهه راه 
درازي در پيش است و ممکن است در جريان کار مشترک اين سه 

  . ک شودجريان نظراتشان بتواند به يکديگر نزدي
  

انداز آن   چگونه اين دو درک و برداشت از ائتالف و چشم- اتحاد کار
آيا اين اختالف مانع . مي توانست رهگشاي مبارزه مشترک جاري شود

  فعاليت مشترک نمي شد و پيشرفت کارها را کند نمي کرد؟
 روشن است که پيشرفت وظايف با مانع روبرو مي شد - پرويز نويدي

در اين دوره چند ساله که ما همکاري مشترک . رفت و کند پيش مي
هاي متفاوت روي فعاليت ها قابل  داشتيم همواره سايه اين درک

در " اتحاد پايدار سياسي"همانگونه که در جريانيد فعاليت . مشاهده بود
پيش " کميته اتحاد عمل براي دموکراسي در ايران" قالب کميته اي به نام

تشکيل چنين کميته اي، حتي نام آن از همان روز نخست . رفت مي
سازمان راه کارگر متاثر از . موضوع اختالف و کشمکش فراوان بود

اي در خدمت جبهه  درک خود بر اين نظر بود که تشکيل چنين کميته
کرد و نام آن را نيز نمي  قرار مي گيرد و از اين زاويه با آن مخالفت مي

جريان نام اين کميته را که سرانجام پس از کشمکش بسيار اين . پذيرفت
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اتحاد عمل " بود نپذيرفت و به جاي آن روي" اتحاد براي دموکراسي"
يا در رابطه . توافق نمود تا از بار و وزن آن کم کند.. " براي دموکراسي 

با سخنگو و اختصاص نيرو و امکانات براي ايجاد دفاتر در کشورهاي 
جموعه همه تحت تاثير مختلف مقاومت زيادي صورت مي گرفت و اين م

شد و انرژي فراواني را  هاي متفاوت به موضوع اختالف تبديل مي تلقي
توان گفت که از همان نخست  در يک کالم مي. کرد مصروف خود مي

در اين حرکت استخواني الي زخم به جا ماند و همواره در اين چند 
  .ساله به صورت مانعي در جهت فعاليت کميته عمل مي کرد

  
 براي گسترش اين ائتالف چه تالشي صورت گرفت و -د کاراتحا

  حاصل آن چه بود؟
گيري يک ائتالف   از همان آغازکه تالش براي شکل- پرويز نويدي

دموکراتيک به جاي جمهوري اسالمي در دستور قرار گرفت ، هدف اين 
بود که چنين ائتالفي بتواند ظرفي براي همکاري مجموعه احزاب، 

.  ها و شخصيت ها و فعاالن منفرد سياسي تبديل شودسازمانها ، تشکل
با اين فکر بود که در مقدمه اين پالتفرم از همه اين نيروها تقاضا شده 

به دليل چنين . گيري چنين ائتالفي نقش ايفا کنند است که در شکل
اعتقادي، با وجوديکه اين سه جريان بر سر پالتفرم به توافق رسيده 

را يکسال با اين هدف که بتوانند توافق نيروهاي بودند اما انتشار آن 
در اين زمان با ديگر جريانات . بيشتري را جلب کنند، به تاخير انداختند

برخي از آنها با اينکه حرکت را مثبت مي دانستند اما براي . صحبت شد
باالخره اين تالش با . همکاري و مشارکت در يک ائتالف ترديد داشتند

الم موجوديت کرد، با اين اميد که در جريان عمل امضاي سه جريان اع
در جريان کار مشترک و طي تماس با . بتواند خود را گسترش دهد

 سازمان انقالبي زحمتکشان - هاي ديگر باالخره کومه له تشکل
هاي انقالبي ايران براي  کردستان ايران و شوراي موقت سوسياليست
ند و در جلسه اي که بدين همکاري و اتحاد، موافقت خود را اعالم کرد

 برگزار شد اين دو جريان با پذيرش مضمون ۲۰۰۳منظوردر ژوئن 
در . اي، خواستار  به روز کردن و تدقيق آن بودند پالتفرم هشت ماده

اين فاصله از طريق نمايندگان حزب دموکرات کردستان با خبر شديم 
تان ايران که يکي از جريانات کردستان به نام اتحاد انقالبيون کردس

. که با پيوستن آن موافقت شد. خواهان پيوستن به اين ائتالف شده است
 جريان يعني نمايندگان رهبري حزب ۵اي که با حضور  اما در جلسه

 راه کارگر، –دموکرات کردستان ايران، سازمان کارگران انقالبي ايران 
ه هاي انقالبي ايران و ما براي تدقيق و ب شوراي موقت سوسياليست

اي تشکيل شد به دليل اختالف بر سر  روز کردن بيانيه هشت ماده
حزب . تغيير و يا حفظ نام اين ائتالف، اين تالش به نتيجه نرسيد

هيچ تغييري .... " کميته  "دموکرات بر اين نظر بود که قبل از گسترش 
و "  کومله " و اين مورد توافق دو جريان.نبايد در نام ايجاد شود

بدين ترتيب تالشي که براي گسترش اين . قرار نگرفت" تشوراي موق"
اي پايان  ها پيش آغاز شده بود بدون دستيابي به نتيجه از مدت" کميته"

يافت و کميته اتحاد عمل براي دموکراسي در ايران با بن بست و بحران 
از اين پس براي ما ادامه کاري اين ائتالف به . گسترش روبرو شد

  .ل رفتصورت جدي زير سئوا
  

 آيا براي گسترش کميته اتحاد عمل براي دموکراسي، -اتحاد کار
سازمان ما پيشنهادي براي تغييرپالتفرم هشت ماده اي آن داشته 

  است؟

ايم و   ما مضمون اين پالتفرم را قابل دفاع مي دانسته-پرويز نويدي
  .پيشنهادي براي تغيير در مضامين آن نداشته ايم

در ) آقاي شهاب برهان(  از مسئوالن راه کارگر  اخيرا يکي-اتحاد کار
جريان پاسخ به مقاله انتقادي محمد اعظمي از کنگره دهم راه کارگر، 

  :چنين ادعا کرده است 
چندي پيش که قرار بر توسعه اتحاد عمل پايدار سياسي بود، هيات  " 

" سرنگوني" نمايندگي سازمان اتحاد فدائيان خلق پيشنهاد حذف عبارت 
قرار داد اتحاد عمل و جايگزيني آن با يک عبارت دو پهلو را به از 

نشست آورد که با مخالفت سرسختانه هيات هاي نمايندگي راه کارگر و 
  "حزب دموکرات کردستان روبرو شد

در اين مورد يعني پيشنهاد حذف عبارت سرنگوني و جايگزيني آن با 
  گوئيد؟ يک عبارت دو پهلو چه مي

. اي من روشن نيست چرا چنين ادعائي شده است بر- پرويز نويدي
خوشبختانه امروز بسياري از گفتگوها به صورت مکتوب موجودند و 

توان در صورت لزوم و براي رفع برخي از ابهامات آنها را منتشر  مي
  .نمود

ام، ما براي تدقيق پالتفرم  اما در آن گفتگو که من نيز حضور داشته
ياسي پيشنهاد کرديم که بند نخست آن که هشت ماده اي اتحاد پايدار س

سرنگوني را به عنوان يک خواست در رديف ساير خواست ها عنوان 
ها به مقدمه آن منتقل شود، چون سرنگوني  کرده است ازبخش خواسته

از نظرما، شرط تحقق تمامي خواسته هائي است که در پالتفرم قيد شده 
تر  رم را دقيق تر و مناسباست از اينرو تاکيد بر آن در مقدمه پالتف

دقتي  ها را بي دانسته و همرديف قرار دادن آن با ديگر خواسته
بنابراين مساله حذف سرنگوني براي نه سازمان ما ونه . دانستيم مي

حتي تا آنجا که من اطالع دارم براي هيچکدام از اعضاي هيئت نمايندگي 
  .ما زير سئوال نبوده است

 مورد اشاره ايشان، عبارتي است که ما براي ي"عبارت دو پهلو"اما آن 
آن عبارت دو پهلوي مورد تاکيد ايشان چنين . تدقيق پالتفرم داده بوديم

  : است
ما همچنين ساير احزاب، سازمانها و شخصيت هاي سياسي  " 

اپوزيسيون که در راه بر چيدن بساط رژيم جمهوري اسالمي و تامين 
  .. " ا به حق حاکميت مردم مبارزه مي کنند ر

، "برچيدن بساط رژيم جمهوري اسالمي" از اين فرمول يعني
هاي کميته اتحاد عمل براي دموکراسي به کرات  ها و اعالميه دراطالعيه

ودر تمام آن دوره که با راه کارگرفعاليت مشترک . استفاده شده است
داشتيم  روي استفاده از اين جمله توافق کامل وجود داشت و هر گز 

دانم که اين  من نمي. دي از جانب هيچکدام از سه جريان مطرح نشدانتقا
دهد و يا برخي کلمات به  رفيق مضمون و مفاهيم را مد نظر قرار مي

  .خودي خود برايش مقدس است
دانم اضافه کنم که دقيقا عين اين جمله يعني برچيدن بساط  الزم مي

ود رفقاي راه رژيم جمهوري اسالمي بارها و بارها در اسناد رسمي خ
  .کارگر بکار رفته است

  
 پس از اينکه کميته اتحاد عمل نتوانست گسترش پيدا کند -اتحاد کار

  فعاليت اين کميته چگونه تداوم يافت؟
 کميته اتحاد عمل براي دموکراسي در ايران از يکطرف - پرويز نويدي
اش از نظر فعاليت  هاي متفاوت نيروهاي تشکيل دهنده به دليل درک

سي نمي توانست چندان تحرکي داشته باشد، خصوصا در شرايطي سيا
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که اوضاع سياسي جامعه هر روز يک معضل را پيش مي کشيد و 
ضرورت دخالت و برخورد با آن را در دستور قرار مي داد، از طرف 

، مساله ديگربه دليل پافشاري حزب دموکرات کردستان در حفظ نام آن
براي ما که امر گسترش اين کميته . گسترش با بن بست مواجه شده بود

به منظور پاسخگوئي به مسائل جنبش بسيار مهم بود، فعاليت در اين 
چارچوب بدون گسترش آن را مفيد نمي دانستيم موجوديت آن برايمان 

  .به طور جدي زير سئوال رفت
  

  ديد؟ چرا اين بن بست را اعالم نکر-اتحاد کار
تر است که فعال فعاليت خود   ما فکر کرديم که مناسب- پرويز نويدي

گيري يک اتحاد وسيع  را با مسکوت گذاشتن اين کميته روي شکل
چون ديگرظرفيتي در کميته اتحاد عمل براي دموکراسي . متمرکز کنيم

اعالم آن را به بعد . ديديم که بتواند به يک ائتالف بزرگ فرا برويد نمي
  . از شکل گيري اتحاد وسيع موکول کرده بوديمو پس 

 موضوع ائتالف وسيع با حزب دموکرات کردستان و راه کارگر در 
قرارشد تالش ديگري مستقل از اين کميته براي . ميان گذاشته شد

اين طرح با . گيري اين اتحاد به صورت مشترک پيش برده شود شکل
 که از نظر ما در تماس گيري با سازمانها و احزاب دمکرات و چپ

راه کارگر از . چارچوب پالتفرم اتحاد پايدار سياسي بودند، آغاز شد
همان ابتدا با ترديد موافقت نمود و  عمال هيچ گامي براي هماهنگي 
برنداشت تا ماجراي پيام تبريک دبير کل حزب دموکرات کردستان، 
آقاي مصطفي هجري به جرج بوش رئيس جمهور آمريکا پيش آمد و 

  . اه کارگربا استفاده از اين موقعيت خود را رسما کنار کشيدر
هاي سياسي  گيري ها و موضع ما نيز در نخستين گام، اتحاد عمل

مشترکي را با  حزب دموکرات کردستان ايران، سازمان فدائيان خلق 
 سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران -، کو مه له)اکثريت(ايران
ت براي تشکيل يک اتحاد وسيع متشکل از مجموعه ايم و قرار اس داشته

جريانات سياسي، گفتگو و تبادل نظر صورت گيرد و در اين راستا 
  .هاي اوليه اي هم برداشته شده است گام

  
اين کميته ...  با توجه به خروج راه کارگر از کميته اتحاد عمل- اتحاد کار

  وجود خارجي دارد يا نه؟
از نظر ما از همان زمان که ... عمل  کميته اتحاد - پرويز نويدي

از . گسترش آن با بن بست روبرو شد، موجوديت خود را از دست داد
اما متاسفانه ما در . آن تاريخ به بعد عمال هيچ فعاليتي نداشته است

البته بهتر و . جهت اعالم آن به جنبش هيچ اقدامي انجام نداديم
 اين کميته جمعبندي تر اين بود که اعضاي تشکيل دهنده متمدنانه

مشترک خود را از اين تجربه اعالم مي کردند، حتي اگر به يک جمعبندي 
  .رسيدند واحد نمي

  
 اما راه کارگربه داليل ديگري براي خروج خود از اين کميته - اتحاد کار

  .اشاره کرده است
اي دليل خروج  راه کارگر طي اطالعيه.  درست است- پرويز نويدي

 را ارسال پيام تبريک مصطفي هجري دبير کل حزب خود از اين کميته
دموکرات کردستان به جرج بوش رئيس جمهور آمريکا عنوان کرده 

راه کارگر اين اقدام را نقض ماده هشتم قرارداد اتحادعمل براي . است
البته در همانجا گفته است که اين . دموکراسي در ايران دانسته است

" ميان گذاشته اند، اما ما نسبت بهارزيابي را با سازمان ما هم در 
  .ايم حزب دموکرات کردستان مشکلي نداشته" سياست جديد

در اين رابطه الزم مي دانم بگويم که کميته مرکزي ما هم پس ازاين پيام 
طي نامه اي به هيئت سياسي کميته مرکزي حزب دموکرات کردستان، 

پيامدهاي احتمالي آن انتقاد شديد و نگراني عميق خود را از اين اقدام و 
نمايندگان راه کارگر در . اعالم نمود و خواستار توضيح در اين باره شد

حزب دموکرات، راه کارگر و ( جلسه مشترک هيئت نمايندگي سه جريان
اختالف در موضع ما با راه کارگر در اين . از اين موضع مطلع شدند) ما

وضع چرخشي است در زمينه اين بود که راه کارگر معتقد بود که اين م
سياست حزب دموکرات کردستان، اما ما اين ارزيابي را شتابزده مي 
دانستيم و معتقد بوديم که ارسال اين پيام با اين مضمون يک خطاي 
سياسي و يک اشتباه ديپلماتيک بوده است اما آن را يک سياست جديد 

ودند نمايندگان حزب دموکرات هم در پاسخ ما عنوان نم. دانستيم نمي
که هيچ تغييري در سياست آنها پديد نيامده است و حزب دموکرات 

  .هاي قبلي خود پا فشاري مي کند کردستان کماکان بر سياست
  

 چرا کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران موضع - اتحاد کار
  خود را در رابطه با پيام تبريک به جرج بوش علني نکرد؟ 

 اين ارزيابي را داشتيم که چرخشي در  اگر ما هم- پرويز نويدي
سياست حزب دموکرات بوجود آمده است حتما خود را موظف 

دانستيم که به صورت علني انتقاد کنيم و تبعات زيانبار آن را در  مي
اما ما از يکطرف چنين ارزيابي نداشتيم و از . سطح جنبش توضيح دهيم

 طوالني و در طرف ديگر شناخت ما از حزب دموکرات در يک پروسه
جريان کار مشترک بدست آمده است، نه مجازيم و نه به خود حق مي 
دهيم که متحد ساليان دراز خود را با يک موضع گيري وبراي يک اقدام 

توانيم  ما نمي. خطا، کنار بگذاريم و روي آن به آساني خط بکشيم
.  دهيمو تاريخ آنها يکروزه تغيير مان  ارزيابي خود را از ياران ديرينه

روند و  کنم دوستان راه کارگر نيز در اين زمينه به خطا مي فکر مي
اين برخوردهاي . اميدوارم هر چه سريعترحرکت خود را اصالح کنند

تند و شتابزده نه تنها ياران ديروز، که متحدين امروزمان را نيز در 
  .اندازد برداشتن گام مشترک با ما به ترديد مي

ارزيابي ما اين بود که از طريق يک نامه دوستانه افزون بر تمام اينها 
اما صريح و انتقادي امکان تاثيرگذاري بر حزب دموکرات کردستان 

بگذريم از اينکه رفيق شهاب . بيشترحاصل مي شود تا نامه سرگشاده
برهان که امروز ما را به خاطر علني نکردن اين نامه سرزنش مي کند 

کي از نمايندگان حزب دموکرات که در همان جلسه در مقابل سئوال ي
پرسيد چرا به جاي نامه افشاگرانه علني ، به صورت دوستانه انتقاد 

حقيقت اين است که بالفاصله بعد : خود را با ما در ميان نگذاشتيد گفت
از انتشار پيام تبريک به جرج بوش برخي از رفقاي شناخته شده 

ردند که اگر ما موضع سازمان ما اقدام به برخوردهاي بسيار تندي ک
يعني موضع علني . شد گرفتيم آن مواضع به حساب ما گذاشته مي نمي

  . راه کارگر نه از يک اصوليت که از سرناچاري بوده است
  

  ارزيابي شما از فعاليت چندين ساله کميته اتحادعمل براي -اتحاد کار
  دموکراسي در ايران چيست؟

 به هدف اصلي خود در جلب  اين ائتالف از آنجا که- پرويز نويدي
همکاري مجموعه نيروهائي که در چارچوب فکري پالتفرم کميته اتحاد 
عمل براي دموکراسي در ايران قرار داشتند نرسيد، با شکست روبرو 
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اما تجارب و نکات مثبتي هم از خود بجا گذاشت که نبايد چشم بر .شد
  .آنها فرو بست

ول پالتفرمي شکل گرفت و اوال اين اتحاد به مدت حدود ده سال ح
فعاليت کرد که تا همين امروز نه تنها اساس آن زير سئوال نرفته بلکه 

  .روز به روز صحت مضامين آن بيشتراثبات شده است
مجموعه نيروئي که اين اتحاد مد نظر داشت درهر تجمعي که قرار 

. اند اي متشکل شده و فعاليت کرده هاي مشابه اند، حول پالتفرم گرفته
  .شود آورد محسوب مي اين از نظر من يک دست

اند که  دهنده اين اتحاد در عمل نشان داده ثانيا سازمان هاي تشکيل
توان و بايد عليرغم برخي اختالفات نظري، بر اساس اشتراکات بر  مي

اي با هم مبارزه مشترکي را در مقابل دشمن مشترک  سر اهداف مرحله
ز اتحاد در تضعيف سکتاريسم النه اين تجربه و اين درک ا. پيش برد

کرده در صفوف جريانات دموکراتيک و انقالبي کشورمان، نقش ايفا 
  .نمود

ثالثا اين فعاليت مشترک به ايجاد تفاهم و اعتماد متقابل بين نيروهاي 
دهنده آن کمک فراواني کرد و اين سه جريان به مدت ده سال با  تشکيل

  .اسي و عدالت را فرياد کردندزبان و کالمي مشترک آزادي، دموکر
اين حد از اعتماد متقابل در ميان اپوزيسيون دموکراتيک و چپ ايران 

به ويژه . کمتر وجود داشته و از اهميت بسيار زيادي برخوردار است
اگر توجه کنيم که اين اتحاد زماني شکل گرفت که شرايط براي اتحاد و 

 اختالف شديدي نه تنها بدنبال تحول دوم خرداد. ائتالف مساعد نبود
هاي سياسي بروز  بين نيروهاي اپوزيسيون که در درون همه سازمان

  .بندي هاي جديدي را به وجود آورد کرد و طيف
 حتي امروزکه اين اتحاد با بن بست روبرو شده و سازمان کارگران 

 راه کارگر از آن با اعتراض خارج شده است، ولي نحوه - انقالبي ايران
اين بدين لحاظ . ا دو جريان ديگر بهيچ وجه دشمنانه نيستبرخوردش ب

اهميت دارد که در گذشته در همين جنبش، با اختالفات به مراتب کمتر 
شد و انرژي  ها، به برخوردهاي دشمنانه اي کشيده مي برخي جدائي

  .گرديد زيادي صرف به اصطالح افشاگري مي
ه و نيروي وسيعي از من از اينکه اين حرکت نتوانست گسترش پيدا کرد

ولي . اپوزيسيون دموکراتيک و چپ را متشکل نمايد، بسيار متاسفم
کنم با هر دو متحدمان راه دراز و مشترکي در پيش  همچنان فکر مي

درک . سرنوشت ما تا حدود زيادي بهم گره خورده است. داريم
مسئوليتها ما را با ديگر نيروهاي متعلق به اين طيف در اشکال ديگري 

ما ناگزيريم براي آزادي و عدالت صفوف . در کنار هم قرار مي دهد
بساط جمهوري اسالمي که بر سر راه استقرار . خود را متشکل کنيم

دموکراسي ايستاده است، تنها با نيروي متحد مجموعه کساني که دل 
ما مي توانيم و بايد با . در گرو رهائي دارند برچيده مي شود

گريزاز . ود دوشادوش هم اين راه را بپيمائيمآموزي از تجارب خ درس
  .اين ممکن نيست

  
آموزي از اين تجربه شما چه موانع و مشکالتي را   با درس-اتحاد کار

  بينيد؟ گيري يک اتحاد وسيع مي بر سر راه شکل
. گيري يک ائتالف وسيع کم نيست  موانع برسر راه شکل- پرويز نويدي

بندي حول آنها يا   شده و صفمن به چند مساله که امروز برجسته
اين مسائل گرهي . کنم گيري است اشاره مي ا در حال شکلشکل گرفته ي
  :از اين قراراند

 - ۳ مساله ملي - ۲ نحوه برخورد به رژيم جمهوري اسالمي ايران - ۱
 موضوع دخالت آمريکا در -۴نحوه برخورد به نيروهاي سلطنت طلب و 

  . مامنطقه و به ويژه در رابطه با کشور
طلبان حکومتي در ايران مساله نحوه برخورد  تا قبل از شکست اصالح
گاه اصلي تبديل شده بود و بخشي از  ک گرهبه جمهوري اسالمي به ي

طلب  روي از جناح اصالح اپوزيسيون به درجاتي متفاوت موضع دنباله
کلي آلترناتيو وضع موجود را در تحول کرد وبه طور را دنبال مي
امروز خوشبختانه اين فکر تا حدي تضعيف . کرد دنبال ميدروني رژيم 

گويم تا حدي چون هنوز هستند جرياناتي که از اين  مي. شده است
اي و  اند و اصوال هيچ رسالتي براي جنبش توده دهسياست نبري

  .اپوزيسيون رژيم قائل نيستند
 در دوران حمله آمريکا به عراق و سقوط  صدام حسين مساله دخالت 

يکا و از اين طريق سقوط ديکتاتورها و استقرار دموکراسي برخي آمر
از نيروها را به وسوسه انداخت و ما با يک گرايش پشتيباني از دخالت 

  .  آمريکا در ميان نيروهاي چپ و دموکرات روبرو بوديم
طلبان براي برانداختن رژيم  اخيرا هم مساله همکاري با سلطنت

 که متاسفانه در ميان برخي از جمهوري اسالمي ، گرايشي است
اين همان خطاي فاحشي . جريانات چپ و دمکرات شاهد آن هستيم

است که از طرف برخي جريانات در آستانه و بعد از سقوط رژيم شاه 
صورت گرفت که آنها را از چاله سلطنت به چاه جمهوري اسالمي 

ف بر حاال هم با سکوت در رابطه با نوع حکومت و تاکيد صر. انداخت
دموکراسي در برابر استبداد ديني گروهي مي خواهند از چاله جمهوري 

  .اسالمي خود را به چاه سلطنت و آمريکابياندازند
و باالخره مساله ملي يکي ديگر از گره گاههائي است که به عنوان يک 

يعني بخشي از نيروهايي . کند مانع در اتحاد وسيع نيروها عمل مي
هاي  ين واقعيت که کشورما سراميکي از مليتاپوزيسيون از پذيرش ا

مختلف است که اکثر آنها به درجات متفاوتي تحت ستم ملي حکومت 
توانند  سلطنتي و ديني قرار داشته و دارند، سرباز مي زنند و طبيعتا نمي

يک راه حل دموکراتيک که تضمين کننده واقعي اتحاد و يکپارچگي ايران 
اينان با شعار حفظ تماميت ارضي حقوق . باشد در پالتفرم ارائه دهند

گذارند، غافل از اينکه اين ديدگاه  ها را زير پا مي دموکراتيک اين مليت
نه تنها در خدمت حفظ تماميت ارضي و يکپارچگي کشور نيست بلکه 

اين تفکر . دهنده کشور ما مي کارد لهاي تشکي تتخم دشمني در دل ملي
 خواه دو روي يک سکه هستند و هر طلبانه و جدائي و گرايشات تجزيه

  .کدام خوراک ديگري را تامين مي کنند
البته به اين موانع بايد يکي از موانع جان سخت و ديرپاي اين جنبش 
يعني سکتاريسم و مصلحت انديشي هاي سازماني يا فرقه اي را افزود 

خوشبختانه اين نگاه امروز در . که فراتر از مصالح جنبش عمل مي کند
  . تضعيف شدن استحال
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عليه 
فراموشي، 

 براي
 زندگانِ
 !درخاك

 

اما دولت احمدي نژاد در مجموعه حکومت نيز، 
همه مي . از ويژگي خاص خود برخوردار است

دانند که دولت احمدي نژاد، دولت مخالفان 
محصول پروسه اي . سرسخت اصالحات است

است که با قتل هاي زنجيره اي آغاز ، با حمله 
به دانشگاه و ضرب و شتم دانشجويان ادامه 

ها روزنامه و نشريه، يافت و با توقيف صد 
بازداشت وسيع روزنامه نگاران و زنداني 

در يک کالم دولت . کردن آن ها تکميل شد
. سازماندهندگان سرکوب سال هاي اخير است

اما کارنامه اعضاي  شاخص اين دولت، فقط به 
هر کدام از . دوره اصالحات منحصر نمي شود

آن ها در زمينه سرکوب آزادي هاي مردم و 
تار دگرانديشان کارنامه اي بمراتب حتي کش

بخصوص وزير کشور و . قديمي تر دارند
وزير اطالعات دولت احمدي نژاد در اين زمينه 

  .دست همه را از پشت بسته اند

  

خواستار بازداشت و محاكمه 
آمران و عامالن قتل عام  سال 

 در زندان ها و قربانيان قتل 67
  !هاي سياسي ديگر شويم

  
در بحبوحه انکار فاجعه تاريخي کشتار شش 

ميليون يهودي از سوي محمود احمدي نژاد،  
ا سازمان ديده بان حقوق بشر طي گزارشي ب

تاکيد بر پرونده باز کشتار هاي سياسي در 
جمهوري اسالمي، با انگشت گذاشتن بر نقش 
دو وزير کابينه احمدي نژاد، پور محمدي و 
محسني اژه اي در اين کشتار ها،  خواستار 

  . برکناري اين دو شده است
آقاي هنريک مودست برودر، در طنز تلخي که 

اشت نشريات و رسانه هاي دولتي، با يک برد
سطحي، مصادره به مطلوب کرده و آن را  
نشانه اي بر تائيد سخنان احمدي نژاد دانستند، 

به تشابهي تاريخي بين دارو دسته پشت سر 
احمدي نژاد و نازيها انگشت گذاشته است و 

از نظر ساختارى در ايران «: گفته است که
 نيز در آلمان ۱۹۳۳افتد كه در سال  اتفاقى مى

يازى به قدرت صورت  سترخ داد كه يك د
 ،اى كه به قدرت رسيد و دارودسته. گرفت
د با چنگ و دندان خود را بر سرير يكوش مى

  »  .قدرت نگاه دارد
بر » هنريک مودست برودر« آن چه که آقاي 

. آن انگشت گذاشته است، يک واقعيت است
نازي ها هم، مسير رسيدن به قدرت را با راه 

ت و حمله به انداختن دار ودسته هاي ضرب
تجمعات و تهديد روشنفکران هموار کردند و با 
. کشتار و جنايت عليه بشريت به آن ادامه دادند

در جمهوري اسالمي هم از اين قبيل روش ها 
از کشتار رسمي و . استفاده شاياني شده است

سرکوب غير رسمي توسط باند هاي حزب اهللا 
  . شده است تا ترور مخالفان، همه به کار گرفته

آقاي پور محمدي يکي از مسئولين کشتار 
.  است۶۷جمعي زندانيان سياسي در سال 

ايشان در آن مقطع نماينده وزارت اطالعات در 
ن سه نفره اي بوده است که به فرمان کميسيو

آقاي خميني براي کشتار در زندان ها، تعيين 
شده بودند و در عرض مدت کوتاهي هزاران 
نفر زنداني سياسي را که دوران محکوميت 
خود را مي گذراندند و برخي حتي دوران 
محکوميت خود را پشت سر گذارده و  در 

  . شرف آزاد شدن بودند، قتل عام کردند
شکي نيست که حکومت جمهوري اسالمي نيز 
مثل همه رژيم هاي ايدئولوژيک، بر بنيان نقض 
حقوق برابر شهروندان کشور و بر تبعيض 

در اين حکومت هم مثل تمام . استوار است

حکومت هاي ايدئولوژيک در تاريخ، فقط يک 
بخش از جامعه يعني پيروان مذهب شيعه حق 

اعم از پيروان حکومت دارند، بقيه اهالي کشور 
اديان ديگر يا بي دين ها، در بهترين حالت فاقد 

برخي هم مثل . حق برابر با شيعيان هستند
پيروان بهائيت هم چون يهوديان در دوران 
حکومت نازي ها در آلمان، از حق حيات 
محروم و مورد اذيت و آزار دائم و رسمي 

اما تبعيض ديني فقط . دستگاه حکومتي هستند
ابعاد تبعيض در .  واقعيت استيک وجه از

حکومت اسالمي فقط به پيروان مذاهب ديگر و 
بي دين ها محدود نمي شود، اولين گروه 
اجتماعي بزرگ زنان هستند که از همان 
نخستين روز بنيان اين حکومت، از حق برابر 
با مردان محروم شده اند، حتي آزادي انتخاب 

 طبق پوشش را هم از دست داده اند و بايد بر
موازين اعالم شده از سوي دولت در انظار 

حکومت تبعيض، در . عمومي ظاهر شوند
درون خود پيروان مذهب تشيع هم دست به 

هر گونه تفسير مغاير با . تبعيض مي زند
سياست تبعيض . تفسير رسمي را کفر مي داند

حلقه خودي و غير خودي را نه فقط در مورد 
خشد، حتي تمام شهروندان کشور دامنه مي ب

در درون حکومت و کادر دولتي هم خودي 
با . را جست و جو مي کند» غيرخودي«هاي 

اين منطق هم هست که مسئولين حکومتي به 
خود اجازه مي دهند با اتهامات واهي به راحتي 
آب خوردن از شهروندان سلب حق نموده، در 

اما در . مورد جان و مالشان تصميم بگيرند
ا و نقص حقوقي که در ميان تمامي تبعيض ه

 سال گذشت صورت گرفته است، کشتار ۲۶
 و قتل دگر انديشان  جايگاه ويژه اي ۶۷سال 

در ميان تمامي اين جنايات داشته است و 
اکنون عوامل اين قتل ها و سازماندهندگان آن 

  .ها در دولت کنوني  ارتقا مقام يافته اند
، بي سابقه ترين کشتار در نوع ۶۷کشتار سال 

يک فاجعه بزرگ . ود در تاريخ کشور ماستخ
ملي است که هنوز ابعاد کامل آن عيان نشده 

هنوز نه تعداد کامل کساني که قرباني . است
اين فاجعه شده اند، روشن است و نه چگونگي 

اطالعاتي که . آن به تمام و کمال باز شده است
موجود است،  هم چنان در خاطره ها و روايت 

مانده از آن فاجعه و نيز هاي زندانيان باز
برخي از خانواده هاي قربانيان منعکس است و 
هنوز هم آرشيو کاملي از اين همه وجود 

اسناد رسمي اين کشتار فقط منحصر به . ندارد
اظهارات آقاي منتظري و نامه هاي ايشان به 

  . آقاي خميني در اين مورد است
  ١٢ بقيه در صفحه 
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  گزارشي از مراسم
  تلقگرد  هفتمين سال

 يپوينده و مختار
  

گرد ن سالبه مناسبت هفتمي بعدازظهر، ۲، ساعت آذر ١١روز 
به قتل رسيدن محمد مختاري و محمد جعفر پوينده  از 
اعضاي کانون نويسندگان که از قربانيان قتل هاي زنجيره اي 

 آنان  واقع در بودند به دعوت کانون نويسندگان بر سر مزار
  .امام زاده طاهر کرج مراسم بزرگداشتي برگزار شد

ترکيب در اين مراسم شرکت کردند که حدود هزار نفر  رد
و شعرا نيز به سندگان نوي. جوانان در آن چشمگير بود

محمد ، .ن مراسم حضور داشتند حال خويش در ايرفراخو
 ،يسيندس شاه و مهان،يشي اشرف دروي عل،يي عمويعل

 نيمي س،ي حافظ موسو،ي صالحي محمد علف،يخسرو س
  ..... ياسي از فعاالن سي و گروهيبهبهان

 بيانيه كانون نويسندگان ايران به مناسبت هفتمين سال قتل مختاري و پوينده
 

مانده  چنان در محضر جامعه مفتوح باقي اين پرونده هم
  است

 
 ي ايران مردم شريف و آزاده

 
ي مردم را   طلبانه ه تاب شنيدن صداي حق شب پرستاني ك77سال پيش در آذر ماه سال  هفت

هاي  و اگرچه قتل. خواهان و دگر انديشان آلودند نداشتند، دست به خون شمار ديگري از آزادي
هاي پيش و  هاي سال ي آن به قتل  نخستين موارد از اين جنايات فجيع نبود، و پيشينه77آذر 

 در پي دگر انديشان در سال  هاي پي  قتلها و گشت، اما ربايش  برمي60ي  كشتارهاي هولناك دهه
ويژه ارعاب و انعكاس  داد به اي انجام شد كه نشان مي  در فواصل كوتاه زماني و به شيوه77

پيدا شدن اجساد مثله شده . آور آن در جامعه مورد نظر آمران و عامالن اين جنايات است وحشت
ي آنان، يعني حريم خصوصي  خورده در خانه فروهر، دو تن از فعاالن سياسي سال پروانه و داريوش

و امن آنان و كشف اجساد محمد مختاري و محمد جعفر پوينده، دو تن ار اعضاي كانون 
هاي اطراف تهران خبر از يورشي  نويسندگان ايران كه به طرز فجيعي خفه شده بودند، در بيابان

اي در قالب چهار  معه و مردم، پروندهي جا دنبال اعتراضات گسترده داد و اگرچه به ويژه و تازه مي
طور نمايشي به  پاي اين جنايات تشكيل و به اي با برخي از عوامل اجرايي و خورده  قتل زنجيره

ي رسيدگي  ي مردم در زمينه تنها خواسته اما نه. »جمع شود«اي  گونه دادگاه فرستاده شد تا قضيه به
ختلف اين جريان و مجازات آمران و عامالن آن صادقانه و جدي و افشاي منشاء اصلي و ابعاد م

هاي قربانيان اين جنايات  ي عمل نپوشيد، بلكه ناصر زرافشان، عضو كانون و وكيل خانواده جامعه
طرفانه اكنون چهارمين سال  خاطر پافشاري بر افشاي حقيقت و انجام تحقيقات جدي و بي نيز به

كانون . مانده است چنان در محضر جامعه مفتوح باقي ن پرونده همو اي. گذراند زندان خود را مي
چنان به روشن شدن حقيقت ماجرا ـ و تمامي حقيقت ـ در اين پرونده و  نويسندگان ايران هم

تا ديو . فشارد قيد و شرط ناصر زرافشان پاي مي ها و آزادي بي تعقيب آمران و عامالن اين قتل
 .در تعرض به آزادي و حقوق مردم سر بلند كندمهيب خودسري نتواند بار ديگر 

 
 كانون نويسندگان ايران

 1384آذر 

مراسم با سخنان برگزارکننده آغاز شد و با شعر خواني 
 علي اشرف درويشان بيانه کانون نويسندگان .ادامه يافت
 خانم سيمين بهبهاني در سخناني ضمن گرامي .را خواند

 خاطره قربانيان قتل هاي زنجيره اي داشت ياد و
خصوصا مختاري و پوينده گفت که نمي توان صداي 

در انتها نيز شعري  خواند که . آزادي خواهي را خفه کرد
  .مورد توجه حاضران قرار گرفت

 حافظ موسوي از شاعران عضو کانون پس از وي
سپس آقاي رئيس دانا پيام ناصر . خواندشعري را 

 ، زماندگان قربانيان قتل هاي زنجيره ايزرافشان وکيل با
قرائت   در حال حاضر در زندان به سر مي برد، را که

  .کرد
زرافشان با تشويق بسيار حاضرين و ناصر پيام 

شعارهايي در حمايت از اين وکيل شجاع و خواست 
سپس خانم پوينده در سخناني . آزادي وي همراه شد

 قتل ها خواهان ضمن ابراز تاسف از عدم رسيدگي به اين
  . گيري اين مسئله از طرف فعاالن و افکار عمومي شدند پي

وي از . به پايان رسيد  سياوش مختاريسخنانمراسم با 
پدرش و مشکالت و ناماليمات پيگيري اين پرونده سخن 

برخي از جوانان به سرود خواني پس از آن . گويد مي
بازگشت پرداختند و عليرغم پايان يافتن مراسم و اعالم 

اتوبوسها به تهران، جمعيت حاضر چندان تمايلي به ترک 
  . محل نداشتند

  
نيروهاي امنيتي در محل حاضر بودند، ولي هيچ دخالتي 

رامش آدر برگزاري مراسم نکردند و مراسم امسال در 
  .کامل برگزار شد
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  انقالب حزبي در اسرائيل 

  مهمترين واقعه
   تا کنون۱۹۶۷ از سال 

  
 رئيس هيئت فلسطيني *پروفيل با صائب عريقاتمجله اتريشي گفتگوي 

 فرصت هايدر مذاکره با اسرائيل، درباره انقالب حزبي در اسرائيل و 
   از آنناشي

  
------------------------  
انتخاب .  در حال دگرگوني استاين روزها، سيماي سياسي جامعه اسرائيل

غير مترقبه امير پرتز، يک فعال سنديکائي به رهبري حزب کارگر اسرائيل، 
تاکيد او به ترک کابينه . تحوالت ديگر و بسا مهم تري را به دنبال آورده است

ائتالفي با شارون، حوادث بسيار دامنه دارتري از انتخابات زودرس را موجب 
ت سنگين و دردناک شيمون پرز از يک تازه وارد در بعد از شکس. گشته است

سياست اسرائيل، آريل شارون در يک اقدام غيرمترقبه نه فقط تجديد انتخابات 
پارلمان، بلکه خروج خود از حزب ليکود را که خود يکي از بنيانگذاران آن بود، 

حزب تازه تاسيس او با احتساب نظر مثبت شيمون پرز و . اعالم داشته است
ذب ناراضيان حزب کارگر، اکنون بيشترين شانس را در انتخابات آينده ج

خروج شارون از ليکود بعد از خروج از غزه و برچيدن شهرک . اسرائيل دارد
هاي يهودي نشين، با توجه به مخالفت هاي گسترده در حزب خود او، غير 

يکود و شارون با اين اقدام يکي از مهم ترين تابو هاي حزب ل. مترقبه نبود
اکنون به نظر مي رسد او چاره اي ندارد جز . شخص خودش را شکسته بود

در اين راه . اينکه راهي را که با خروج از نوار غزه آغاز کرده بود، ادامه دهد
ديگر موتلفين او نه احزاب راست و باقيمانده ليکود ، بلکه فقط حزب کارگر امير 

ا فلسطينيان تاکيد دارد و با بيرون پرتز است که بر مذاکره برابر و مستقيم ب
کشيدن وزراي حزب خود از دولت فعلي، عمال راه سقوط آن را هموار نموده 

  .است
نتيجه اين تحوالت در صف آرائي احزاب سياسي اسرائيل هر چه باشد، 
انتخابات آينده اسرائيل فرصت ها و امکانات جديدي را براي صلح بين اسرائيل 

صائب عريقات يکي از شخصيت هاي دولت . د آوردو فلسطين فراهم خواه
خودمختار فلسطين، در مصاحبه کوتاهي با مجله اتريشي پروفيل، تحوالت در 

  .  قلمداد مي کند۱۹۶۷صحنه احزاب اسرائيل را مهم ترين حادثه بعد از سال 
  

  فرزانه عظيمي
------------------------------  

  
 

بت به پروسه صلح پس از خروج شارون از آقاي عريقات، آيا شما نس: پروفيل
  ليکود به قصد ايجاد حزبي ميانه، خوشبين هستيد؟گرايحزب راست

بدون اينکه بخواهم در سياست داخلي اسرائيل دخالت ". بله مطمئنا: عريقات
آنچه در حال حاضر در اسرائيل در حال وقوع است، مهمترين : کرده باشم

که نيروهاي اشغالگر به موطن من يريشو ، زماني ۱۹۶۷واقعه از زمان جنگ 

اکنون احزاب در اسرائيل . سالم بود۱۲در آنموقع من . وارد شدند، مي باشد
 تغيير شکل مي دهند و علت اين تغيير، اختالف بر سر سياست سوسيال

مسئله بر .  چپ يا راست، مسئله مذهب و يا مشکالت اقتصادي نيستدمکراتيک
 –من واقعا اميد دارم که . اسرائيلي ها و روند صلحسر ماست، فلسطيني ها، 

ا دولتي ر مارس ۲۸ اسرائيلي ها در –زماني که گرد و خاک ها فرو خوابيد 
انتخاب کنند که با ما تا آخر بازي همراه باشد، به سمت راه حل دو دولت در 

  . يک کشور، به سمت پايان درگيري و رعايت تمام الزامات مربوط به آن
  

   آيا طرف فسطيني آمادگي صلح را دارد؟:پروفيل
 ژانويه يک پارلمان جديد انتخاب مي کنيم، ۲۵ ما فسلطينيان هم در :عريقات

  .امري که نقطه عطفي در تاريخ ما خواهد بود
  

 آيا اعتقاد داريد که روند جديد در اسرائيل، بر نتايج انتخابات جاري :پروفيل
  در فلسطين تاثير خواهد گذارد؟

ما، اسرائيلي ها نيز مثل ما .  حتما، همه چيز به هم وابسته است:عريقات
حتي اگر خالف اين را . فلسطيني ها، موضوع سياست داخلي يکديگر هستيم

اکثريت فلسطيني ها يک راه حل صلح آميز مي خواهند، درست مثل . ادعا کنيم
نده خواهد اين واقعيت در رفتار انتخاباتي جاري تعيين کن. اکثريت اسرائيلي ها

  .بود
  

 هماهنگ مي )نقشه راه ( شارون خودش را با برنامه صلح بين المللي:پروفيل
، مرزها را از قبل تعيين در کرانه غربي  ديوار حائلکند، اما بنظر مي رسد که

  آيا با اين وجود امکانات کافي براي مذاکره باقي مي ماند؟. مي کند
چرا که براي اسرائيل بايد فقط يک .  اين يک نتيجه گيري زودرس است:عريقات

اگر آنها صلح مي خواهند، بايد به اشغال پايان دهند و يک : امر روشن باشد
 و اورشليم شرقي بعنوان پايتخت را ۱۹۶۷کشور فلسطيني با مرزهاي قبل از 

طبيعي است که اسرائيلي ها قادر به ساختن ديوارهاي جديد و شهرک . بپذيرند
  . د، اما در آنصورت آنها با ما صلحي نخواهند داشتهاي يهودي نشين هستن

  
   آيا شارون شخص مناسبي براي توافق است؟:پروفيل
 ما نمي خواهيم با اين يا آن حزب پيمان صلح ببنديم، بلکه با همه :عريقات

هر کسي را که اسرائيلي ها انتخاب کنند، ما هم به رسميت خواهيم . اسرائيلي ها
  .بحث مربوط به انتخاب اشخاص نمي کنممن دخالتي در . شناخت

  
 به نظر مي رسد که شما با شارون مشکلي نداريد، شخصي که بعلت :پروفيل

دخالتش در قتل عام صبرا و شتيال، چهره اي نفرت انگيز براي بسياري از 
  . فلسطينيان مي باشد

 من هيچ سياستمدار اسرائيلي را سراغ ندارم که در درگيري ها :عريقات
هر را انتخاب کنم، اما من  صحبتم من نمي توانم طرف. ي نکرده باشددخالت
  . مي پذيرممذاکره براي ، که خواستار صلح باشد راکسي

------------------------  
 ساله، در اورشليم بدنيا آمده و در سان فرانسيسکو در رشته ۵۰صاحب عريقات، *

لح اسلو، رئيس هيئت عريقات در گفتگوهاي ص. حقوق سياسي تحصيل کرده است
او نماينده الفتح در پارلمان فلسطين و وزير دولت . فلسطيني در مذاکره با اسرائيل بود

  .خودمختار فلسطين است
  



  شانزدهم آذر را با 

 

!مبارزه براي آزادي دانشجويان زنداني گرامي بداريم  
 

 كه سه دانشجوي دانشكده فني دانشگاه تهران، قندچي، بزرگ نيا و شريعت 1332بيش از نيم قرن از شانزدهم آذر 
 "وز دانشجو ر" آذر 16از آن روز كه . رضوي به ضرب گلوله نيروهاي نظامي رژيم شاه به خاك افتادند گذشت

هاييشان همواره در صحنه سياسي حضوري ملموس و در  ناميده شد تا كنون، دانشجويان با همه افت و خيز
  .برانگيز داشته اند مجموع، تحسين

در اين دوره ها دانشجويان گاه در نقش احزاب سياسي ظاهر شده، تا بديل قدرت پا پيش گذاشته و گاه در حد و 
اين جنبش كه در تمامي حركت هاي ضد استبدادي نقش آفرين بوده، . اند يفاي نقش نبودهتوان خود نيز قادر به ا

در نوك پيكان مبارزه براي آزادي قرار داشته و در شكستن فضاي اختناق موثر بوده است، آنگونه كه بايد از 
  .تاريخ مبارزات خود نياموخته و به توان خود نيافزوده است

هاي دور تا كنون، درك و برداشت ناروشن از نقش و جايگاه   جنبش از گذشتهيكي از مهمترين مشكالت اين
در دوره شاه، جريانات روشنفكري كه در پرداختن . هاي آزاديخواهانه بوده است مبارزات دانشجويان در حركت

 در و تقويت جنبش دانشجوئي نقش داشته اند، نگاهشان به اين جنبش صرفا سياسي و از زاويه قرار دادن آن
با چنين كاركردي، اين جنبش همزمان با . كنند، بوده است جايگاه احزاب سياسي كه براي قدرت مبارزه مي

در محدوده دانشجوئي و در  سركوب جريانات سياسي، با همان شدت و حدت زير تيغ حكومت رفت واز فعاليت
  .  كنددانشگاه نيز باز ماند و نتوانست تجارب خود را استمرار بخشد و جمعبندي

با سر برآوردن جمهوري اسالمي از پس انقالب مردم، باز هم اين درك از جنبش دانشجوئي دست نخورده ماند و 
حكومت، احزاب سياسي و خود دانشجويان، اين جنبش را به احزاب سياسي متصل كرده وبه استقالل آن آسيب 

 متصل به آنان را از صحنه علني دانشگاه سركوب نيروهاي سياسي، تقريبا تمامي واحدهاي دانشگاهي. رساندند
آزادي ستيزي حكومت . حذف نمود و پس از آن، حكومتيان ميدان دار اصلي تشكل هاي دانشجوئي شدند

طلبان حكومتي اين تشكل ها  ها دور كرد و با سربرآوردن اصالح جمهوري اسالمي دانشجويان را از اين تشكل
طلبان از اين جنبش، چندي  هاي اصالح شدن خود غرضانه بودن حمايتروشن . عمدتا به زائده آنها بدل شدند

ها يعني  است كه دانشجويان را به باز نگري در تشكل هاي وابسته به قدرت كشانده است و بزرگترين اين تشكل
  .دفتر تحكيم وحدت، امروز به استقالل از احزاب و قدرت سياسي حاكم رسيده است

بايست  با درس آموزي ازتجارب گذشته و تعميق آن بر استقالل  نشجوئي ايران ميما براين باوريم كه جنبش دا
خطري كه امروز اين جنبش را تهديد مي كند وارد شدن آن در . خود پافشرده و در نقش خود پا به ميدان گذارد

كه رو دارد  جنبش دانشجوئي وظايف سنگيني پيش. غياب احزاب سياسي، به جاي آنها و در نقش آنهاست
  .پرداختن بدان كار بس سترگي است

اند از  آمده هاي گونه گون بر دانشجويان به يك قشر و طبقه وابسته نيستند ، از اقشار و طبقات مختلف و از مليت
آنها براي گرفتن حقوق خود ترديد و تزلزل ندارند و . اينرو زمينه پذيرش دموكراسي را در درون خود دارند

اين .  با دانش، علم و فكر سرو كار دارند، نيازمند تبادل آزاد نظر و فضاي باز سياسي اندمهمتر از همه، چون 
مجموعه جنبش دانشجوئي را در نوك پيكان مبارزه براي باز كردن فضاي سياسي قرار داده حركتش را استبداد 

ويت جنبش آزاديخواهي در ك درست اين وظايف و سازماندادن مبارزه در اين راستا در خدمت تق. ستيز مي كند
  .گيرد مردم ايران قرار مي

هاي صنفي  جنبش دانشجوئي با بازنگري و درس آموزي از تجارب مبارزاتي خود نيازمند است كه براي خواسته
 دموكراتيك وسيع ترين هاي و سياسي خود وسيعترين نيروي دانشجوئي را به ميدان كشانده با تكيه بر خواسته

شرط اوليه و مقدماتي ادامه مبارزه.  جامعه را از مبارزات آزاديخواهانه خود جلب كندحمايت اقشار و طبقات
جلب نيروي وسيع تر دانشجوئي نيز مبارزه براي رهائي دانشجوياني است كه به جرم شركت در مبارزه 

م ازمبارزات آينده بدون ايستادگي بر اين خواست، جلب و پشتيباني وسيع مرد. اند آزاديخواهانه به زندان افتاده
  .دانشجويان چندان به بار نخواهد نشست

 و 

 سال حاكميتش همواره كوشيده است كه سنگر دانشگاه را تسخير و بر اين 26جمهوري اسالمي در طي بيش از 
آخرين نمونه تهاجم دولت جديد، انتصاب يك روحاني به . مركز آموزش  و پرورش و فكر و انديشه مسلط شود

اين تهاجم مرتجعانه اگر توسط . تهران است كه با اعتراض گسترده دانشجويان روبرو شده استرياست دانشگاه 
جنبش دانشجوئي و با پشتيباني همه آزادانديشان و فرهيختگان كشورمان درهم شكسته نشود مقدمه تهاجمات 

  .  بعدي خواهد شد
ر، ياد همه جانباختگان جنبش دانشجوئي  آذ16كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن گراميداشت 

فرستد  اند درود مي را گرامي مي دارد وبه همه دانشجوياني كه در راه آزادي مرارت شكنجه و زندان را كرده
واعالم مي كند براي آزادي  بي قيد و شرط همه دانشجويان زنداني و همه زندانيان سياسي از هيچ تالشي دريغ 

  .نخواهد كرد
                                                         

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ۲٠٠۵ دسامبر 6 برابر 1384  آذر16
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