
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۸۵  خردادارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱۳۷

  خرداد،  22
  !  كه فراموش نخواهد شديروز

  
 يگر بار ديز، مسالمت آمي همچون سال گذشته زنان گرد آمدند تا در تجمعيز، خرداد امسال ن22
 كه يند و مردساالرانه به گوش همه برسانند، و بگويز آميض تبعين قوانيه اعتراض خود را عليصدا
 برابر با وق از حقيد برابر با مردان برخوردارند و با بعنوان شهروند، بعنوان انسان از حقوقيززنان ن

 ي مردان ملغيمردان در ازدواج، طالق و حضانت كودكان، برخوردار باشند، تعدد زوجات برا
  . گردديت رعاي كار و باالخره حقوق برابر شهرونديشود، و حقوق برابر در قراردادها

 ضد زن ين قوانيه عل1384 خرداد  22 در  بود كه سال گذشتهي امسال زنان، ادامه كارزارتجمع
 و در اعتراض ي جمهورياست كه در آستانه انتخابات ريزيدر تظاهرات مسالمت آم. شكل گرفت

 يض مفاد تبعيير روز برگزار شد، تجمع كنندگان خواستار تغين زنان در ايه عليز آميض تبعينبه قوان
 يداتوري شناختن حق كانديتاز جمله برسم و ي اسالمي جمهوريگر دين و قواني قانون اساسآلود

  : زنان عبارت بود ازيشعارها.  زنان شدندي براي جمهورياستر
، »قانون نابرابر، حقوق ضدبشر، ملغي بايد گردد«، »قانون عادالنه، آگاهي زنانه، راه رهايي ماست «
حقوق «، » منشأ اختناق استستيز، قوانين زن«، »ما زنيم، انسانيم، شهروند اين دياريم، اما حقي نداريم«

يكصدا، «، »ستيز، جنگ عليه زنان است ستيز، گفتمان صلح قوانين زن«، »نوع بشر، آزادي ايران است
هاي مردانه،  قانون ظالمانه، سنت«، »آگاهي، آزادي، قانون انتخابي«، »متحد، صلح، قانون آزادي

عدالت «، »ين ضد زن، منشأ استبداد استقوان«، »حق زن ايراني، احيا بايد گردد«، »ملغي بايد گردد
قوانين ضد زن، مانع «، »ي جنبش ماست تساوي حقوقي، خواسته«، »حقوقي، كف مطالبات است

قانون «، »خشونت قانوني، ملغي بايد گردد، قرباني خشونت، آگاه بايد گردد«، »پيشرفت ماست
گر آگه شود، اين قوانين را به كل زن ايراني ا«، »مردمحور، اين جايگاه برتر، تحقير ما زنان است

  2صفحه بقيه در                                                                                    . ...»منكر شود
                                                                                       

  ويژه کنگره هفتم
  تدارك سند سياسيكميسيون * 

  و سياست ما اوضاع سياسي، چشم انداز ها
  سند اتحاد و ائتالف  تدارككميسيون* 

  تجارب، موانع و سياست ما
  17 تا 8صفحات                                                                                               

  
  
  
  

  

توان  حق را نمي
  !سركوب كرد

 كه با صدور فرمان سركوب زنان، كارگران، ي كسانيبراست
 كنند ي كنند، فكر مي مي كشور قدرت نمائني اانيدانشجو

 ني وسائل بر مقدرات الي قبني توانند با اتكا بر اي ميتا ك
 از ي كنند سرنوشت بهتري فكر مايملت حكومت كنند؟ آ

   در انتظارشان هست؟شي خوي هايهمپالك
  5صفحه                   فرزانه عظيمي        

 بيست و دو  خرداد 
  !ماند  ماندگار مي

  6 صفحه                            محمد اعظمي
  

پيوستن مستقيم آمريكا به  با
 در ارائه 1+5مذاكرات  و توافق 

 به مسئولين - بسته پيشنهادي -
جمهوري اسالمي چه معادالتي 

  تغيير خواهد كرد؟
  3صفحه                                         رضا  اكرمي

  
  
بندي هاي  نگاهي به دسته

  درون رژيم
  18 صفحه                            محمود بهنام

 در ايران »مسئله ملي« 
  واقعي است

  21صفحه                              احمد آزاد
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  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي ايران
  2صفحه 

  

  خرداد،22
 روزي كه فراموش 

  !نخواهد شد
    بقيه از صفحه اول

  
 خرداد سال گذشته نيز برخوردهائي بين 22گرچه در 

مامورين انتظامي و تجمع كنندگان پيش آمد و زنان 
درحالي كه روي زمين نشسته بودند، مورد ضرب و 
شتم قرار گرفتند، اما به دليل نزديكي به انتخابات 

ميزان خشونت به اين حد بود و رياست جمهوري، نه 
شعارهاي زنان . نه دستگيريهاي بيشمار صورت گرفت

. امسال نيز كمابيش همان شعارهاي سال گذشته بود
اما امسال كه ديگر انتخابات، پشت سر گذاشته شده 
بود و كسي نيازي به آراء زنان نداشت، نيروهاي 
انتظامي نه تنها با خشونت تمام به سركوب 

گان و دستگيري آنان اقدام كردند، بلكه تظاهركنند
براي آنكه مشكل سركوب زنان توسط مردان را هم 
به نوعي حل كنند، اين بار پليس هاي زن مجهز به 
باتوم و گاز اشك آور را به صف مقدم حمله 

  . فرستادند
اما بواقع براي زنان چه فرقي مي كند كه باتومي كه بر 

رد يا يك زن بر سر آنها فرود مي آيد، توسط يك م
باتومي كه بر سر آنان فرود مي آيد، . فرقشان نشيند

هدفش  وادار كردن آنان به برگشتن به كنج خانه ها و 
تا به آنها . چشم پوشيدن از حقوق انساني خود است

بگويد كه وظيفه اي جز اطاعت از شوهرتان نداريد و 
بايد تابع شوهر باشيد و هيچ سخني از حق برابر با او 

ر طالق، در حضانت از فرزندانتان، در آزادي شغل د
نزنيد و اگر دست به ازدواجهاي متعدد زد، دم ... و 

برنياوريد و هر وقت ما صالح ديديم و نياز به آرا شما 
هاي راي بيائيد و به مرداني  داشتيم، به پاي صندوق

  ...كه ما اجازه داده ايم انتخاب شوند، راي بدهيد
ي و ديگر مدافعان تبعيض عليه دولت جمهوري اسالم

زنان، يك واقعيت را ناديده مي گيرند، و نمي 
ما در قعر قرون وسطي زندگي : خواهند آن را ببينند

در .  قرار داريم21نمي كنيم، ما اينك در آغاز قرن 
قرني كه ديگر هيچ انساني را نمي توان در چهارديوار 
خانه اش محصور كرد و ديوارهائي كه حكومت 

مي با باتوم و بازداشت و زندان از آن ها پاسداري اسال
مي كند، ديگر در دنياي واقعيت غير قابل عبور 

دوراني كه مرد تنها نان آور خانه بود، . نيستند
 57زناني كه با انقالب . سالهاست كه سپري شده است

به خيابانها ريختند و در صف هاي ميليوني تظاهرات 
ا به سادگي به كنج خانه ها كردند و شعار دادند، نه تنه

برنگشتند، بلكه از آن پس روز به روز نقش مهمتري 
را در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي برعهده 

امروزه بمراتب بيشتر از نيمي از دانشجويان ما . گرفتند
را، دختران تشكيل مي دهند كه پس از پايان 

در حال . تحصيالت، به بازار كار روي مي آورند
دختران و زناني كه به ظاهر در حاضر حتي 

چارديواري خانه محبوس هستند، از طريق راديو، 
تلويزونهاي ساته ليت، موبايل و اينترنت، فاصله هاي 
زماني و مكاني را درمي نوردند و از آنچه در 

آنان . چهارگوشه جهان جريان دارد، آگاه مي شوند
ز مي بينند كه زنان و دختران در بسياري از كشورها، ا

در بسياري از . حقوق برابر با مردانشان برخوردارند
مشاغل حتي بعنوان رئيس جمهور، از طرف جامعه 

در . انتخاب مي شوند و به آن خدمت مي كنند
پوشش خود آزادي انتخاب دارند و نه تنها از حقوق 
برابر با مردان در حضانت فرزندانشان برخوردارند، 

 از حقوق ويژه براي بلكه در مواردي بعنوان مادر نيز 
آنها مي بينند كه . نگهداري كودكانشان بهره مندند

اگر ورزشكارانشان به مسابقات جهاني فوتبال راه مي 
يابند، زنان نيز اجازه ورود به استاديوم فوتبال را 
دارند، بدون آنكه كسي جلوي آنها را بگيرد و يا به 

 ذهن هر بنابراين طبيعي است كه در. آنها توهين كند
دختر جوان و زن ايراني كه بيننده اين صحنه ها و 

 است، برگشت به عصر حجر 21شاهد زندگي قرن 
طبيعي است كه زن ايراني نيز . غيرقابل قبول باشد

خواهان همان حقوقي باشد كه همنوعانش در سراسر 
  . جهان دارند

جمهوري اسالمي نمي تواند از يك طرف با جامعه 
باشد، عضو سازمان ملل باشد و جهاني در مراوده 

كنوانسيونهاي آن را امضا كند، اما از سوي ديگر 
حقوقي را كه در اعالميه جهاني حقوق بشر به 
رسميت شناخته شده است، كه حق تظاهرات نيز از 
جمله آن است، به رسميت نشناخته و يك تظاهرات 
  .مسالمت آميز را با باتوم و گاز اشك آور پاسخ دهد

اهرات زنان براي رسيدن به حقوق اوليه سركوب تظ
خويش و لغو قوانين تبعيض آميز نمي تواند، در عزم 

. آنان براي مبارزه حق طلبانه شان خللي وارد كند
 خرداد زنان، كه ادامه 22سركوب تظاهرات 

سياستهاي سركوبگرانه دولت احمدي نژاد درمقابل 
 كارگران، دانشجويان، روزنامه نگاران و مطبوعات،

جنبش حق طلبانه مردم در اذربايجان، كردستان، 
مي باشد، نه فقط زنان كشور را مثل ... خوزستان و 

تمامي موارد ديگر مجبور به خانه نشيني نخواهد كرد، 
بلكه همانگونه كه پشتيباني گسترده از خواست هاي 
زنان از سوي همه فعاالن جنبش هاي مدني نشان داد، 

ل سركوب ها را دامنه بيشتري مقاومت در برابر اين قبي
  .خواهد بخشيد

سركوب در كشور ما سابقه اي طوالني دارد، از 
مشروطيت تاكنون، همه مستبدان و ديكتاتور ها تالش 
كرده اند كه تعرض بر حقوق مردم را با زور سرنيزه 

اما مقاومت در . سركوب به قانون زندگي تبديل كنند
 نمودن آن ها برابر مستبدين و عقب نشاندن و ساقط

ديكتاتورها . نيز مشخصه صد سال اخير كشور ما است
و مستبدين از هر نوع و شكل آن، زبان ديگري جز 
سركوب نمي شناسند و نمي خواهند از تاريخ 
. بياموزند و بفهمند كه حق را نمي توان سركوب كرد

اكنون ديگر حقوق بشر رسما تثبيت شده است و بر 
قوق بشر، حقوق انساني جز اساس ميثاق بين المللي ح

از زماني كه كودكي . الينفك وجود انسان است
گشايد، حقوق انساني نيز با او زاده  چشم بر جهان مي

گرفتن اين حقوق يا بي توجهي به آن، . شود  مي
  .امري است ضد قوانين اجتماع بشري

جنبش زنان كشور ما، راهي طوالني را براي رسيدن 
اين جنبش . ه استبه خواست هاي خود طي كرد

امروز با تمام دشواريهاي پيش رو، و عليرغم همه 
 سال چالش با تبعيض رسمي و 27سركوبها، در طول 

رايج در جمهوري اسالمي، قدرتمند تر گشته، در 
سطح جامعه ريشه دوانده و هر روز بيشتر گسترش مي 

  .يابد
 خرداد نقطه عطفي در مبارزات زنان فارغ از 22

كري، مذهبي، قومي، سني و مكاني هرگونه تعلق ف
 خرداد امسال جنبش زنان تنها نماند و 22در . بود 

صداهاي بسياري ديوارهاي فاصله، زمان و مكان را 
درنورديدند و در حمايت از اين حركت همصدا 

  .شدند
مبارزه زنان تا دستيابي به .  خرداد، آغاز راه است22

ادامه حقوق برابر و برچيدن قوانين تبعيض آميز 
  !خواهد يافت
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    صفحه  
 

3

مسئولين به  -بسته پيشنهادي  - در ارائه 1+5با  پيوستن مستقيم آمريكا به مذاكرات  و توافق 
 د؟كر چه معادالتي تغيير خواهد جمهوري اسالمي

 رضا  اكرمي
كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا در حاليكـه         
براي سفر به وين و شـركت در جلـسه وزراي خارجـه           

 امنيـت بـه اضـافه آلمـان     پنج كشور عضو دائم شوراي 
ــفارت      ــق س ــه اي را از طري ــود ، نام ــريش ب ــازم اط ع
ســوئيس در تهــران و همچنــين نماينــده جمهــوري     
اسالمي در سازمان ملل در اختيار مسئولين رژيـم قـرار    
داد كه طي آن با پـيش شـرط  قـرار دادن تعليـق غنـي               
سازي اورانيوم ،پيوسـتن مـستقيم دولـت آمريكـا ، بـه             

كاي اروپا  با ايران برسر پرونـده هـسته        مذاكرات تروئي 
  .اي را ممكن مي ساخت

وزير امور خارجه آمريكـا در نامـه خـود ازجملـه مـي              
ما با شـريكان اروپـايي خـود دربـاره عناصـر            « : گويد  

هاي عرضه شده بـه ايـران توافـق كـرده             اساسي مشوق 
. ايم؛ به شرط آن كه ايران راه درست را انتخاب كنـد           

 بريتانيــايي و آلمــاني مــا بــه حــق  شــريكان فرانــسوي،
خواهان آن هستند كه ايران كامالً و به طور قابل تاييد           

ش را كامالً متوقف كند     اتمي ا غني سازي و فعاليتهاي     
ايـن شـرطي    . تا آنان بتوانند به ميـز مـذاكره بازگردنـد         

المللي انرژي اتمـي      است كه هيات مديران سازمان بين     
  .ين كرده اندو شوراي امنيت سازمان ملل تعي

اياالت متحـده خواهـان آن اسـت كـه بهتـرين امكـان              
بنـابراين بـه منظـور      . موفقيت بـه ديپلماسـي داده شـود       

تاكيد بر تعهدمان به حل ديپلماتيـك و پيـشبرد چـشم            
انداز موفقيت، به محض آن كه ايران كامال و به طـور            

 را معلق   اتمي اش تاييد آميزي غني سازي و فعاليتهاي       
 3ت متحـده آمـاده اسـت همـراه بـا گـروه              كند، ايـاال  

  »اتحاديه اروپا به مذاكرات با نمايندگان ايران بپيوندد
چنانكه محتواي اين نامه نـشان مـي دهـد توافـق قبلـي              
دولت جرج دبليو بوش و سه كـشور اروپـائي پـيش از         
تشكيل اين نشست در اول ژوئن نيز حاصل شـده بـود            

ل مي شـد تـا      ،و در واقع جلسه وين بدين منظور تشكي       
دو عضو دائمي ديگـر شـوراي امنيـت يعنـي روسـيه و         
چين نيز به چنين توافقي به پيوند ند و چنان كه شواهد            
امر نـشان مـي دهـد در ايـن رابطـه نيـز وزيـر خارجـه                  
آمريكــا دســت خــالي بــه كــشور خــود بــر نگــشت و  
همانطور كه انتظار مـي رفـت شـركت كننـدگان ايـن             

پائي را به اتفاق آ راء      نشست پيشنهادات تروئيكاي ارو   
مورد تأئيـد قـرار داده وبـه رئـيس ديپلماسـي اتحاديـه              
اروپا ،آقاي خاوير سوالنا مأموريت  مي دهنـد تـا ايـن       

را بـه دسـت مقامـات       » مشوقها و تنبيهات    «بسته حاوي   
ايراني رسانده ،تا در فرصـتي كـه احتمـاال  چنـد هفتـه        

هـر گـاه    خواهد بود از پاسخ آنها مطلع گردند و البتـه           
مـا و متحـدان اروپـايي        «  جواب رضايت بخـش نبـود     

ــين ــه ســوي راهــي رهبــري   مــان، جامعــه ب المللــي را ب

هاي سياسـي     خواهيم كرد كه به انزواي بيشتر و تحريم       
از ( ».و اقتصادي قويتر و پيشرفته تر ايران منتهـي شـود          

  )همان نا مه
هنوز رسما اعالم نـشده اسـت امـا         » بسته  «محتواي اين   

ظــر مـي رســد از چــارچوب طـرح پيــشنهادي ســه   بـه ن 
كشور اروپائي كه پيشتر در اختيار رسانه هاي همگاني         
قرار گرفته بود خارج نيست و مي دانيم  كه الاقـل در             
يك مـورد آن كـه بـه دادن تـضمين امنيتـي بـه رژيـم                 

،بــويژه ايــاالت » جامعــه  جهــاني «اســالمي از طــرف  
كـشور  و    متحده آمريكا مربوط مـي شـد دولـت ايـن            

اتفاقــا از زبــان وزيــر خارجــه اش ، كانــدوليز ا رايــس 
صحبت اعطاي تضمين امنيتـي     بود    اعالم كرده   

  .به ايران عجيب است
براي اين تغيير موضع كـه در فاصـله نشـست معـاونين             

در لندن         برگذار           1+5سياسي وزراي امور خارجه     
گرديد تا ارسال نامـه وزيـر امـور خارجـه آمريكـا بـه               

ران  صورت گرفت ، چه داليلي بر شمرده مي شـود            اي
،از سوي ناظرين سياسي و مقامات دسـت انـدركار در        
اين پرونده فرضهاي مختلفي  پيش كشيده  شده است          
،گروهي براين واقعيت انگشت مي گذارند كـه يـافتن          
ــدون مــذاكره مــستقيم،آنهم از   راه حــل ديپلماتيــك ب

ده در رونـد    طرف يكي از مهمترين عناصر تعيـين كننـ        
. بحران ،از طرف هيچ كس جدي گرفته نخواهـد شـد          

و مي دانيم كه بسياري از سياسـتمداران و ديپلماتهـاي           
گذشته و حال آمريكا و يا دوست اين كشور در زمره           
طرفداران همين نظر مي باشند و در مـاه هـاي گذشـته             
به مناسبتهاي مختلف اين ديدگاه خود را اعالم داشـته          

جلب توافق دو كـشور چـين و روسـيه و           ديگراني  . اند
اجمــاع در ســطح پــنج كــشور صــاحب حــق وتــو در  
شوراي امنيت سازمان ملل را دليـل عمـده ايـن عقـب             
نشيني  به منظور كسب خاكريزي مطمئن تـر از سـوي            
آمريكا ميدانند ،كه البته مكالمات تلفنـي جـرج دبليـو           
بــوش بــا همتاهــاي روســي و چينــي خــود در دوهفتــه 

دعائي بر اين ارزيابي مـي شناسـند كـه البتـه      گشته را م  
گفته مي شود در ايـن رابطـه نيـز آمريكائيـان حـضور              
خود در اين مذاكرات را با چنين پيش شـرطي ممكـن       

و باالخره بايد از ديـدار دوسـت و مؤتلـف           . دانسته اند 
پايدار آمريكا ،توني بلر نخست وزير انگليس با جـرج          

ز سفر ناگهـانيش بـه   بوش  ياد كرد كه بال فاصله پس ا   
عراق صورت مي گرفت كه خود مي تواند از جهـات           
بــسيار مهمــي بــر تغييــر يــا تــدقيق تاكتيكهــاي بعــدي  

  .مقامات دوكشور تأثير داشته باشد
اگر چه داشتن ارزيابي نزديـك بـه واقعيـت در مـورد             

عوامل ايـن تغييـر موضـع آمريكائيـان در قبـال  رونـد                

اي خود حائز اهميـت     بعدي اين بحران مي تواند در ج      
باشد ،اما در اصل ايـن تغييـر و طبعـات مهـم آن نبايـد           
كمترين ترديد داشت ،بايد دانست كه سرنوشـت ايـن          

 وارد مرحله كامال جديـدي  2006پرونده از اول ژوئن  
گرديده است و متناسب به پاسخي كه از سوي طـرف           
ايراني دريافت خواهد شد ،فرا خواندن شوراي امنيـت         

ل يـا برگـشت آن بـه پـاي ميـز مـذاكره در           سازمان ملـ  
محدوده آژانس انرژي اتمي و البته اين بار بـا حـضور            
مستقيم هيئت آمريكائي  در مراحل مختلف مذاكرات        

  .، در انتظار آن خواهد بود
آيا ديپلماسـي جمهـوري اسـالمي نيـز حـساسيت ايـن             
موقعيت خطير را در يافته است ؟ آيـا مـسئولين رژِيـم             

 را به مـذاكرات     1+5ن  قادرند مذاكرات     حاكم بر ايرا  
تبديل نمايند تا در جريـان آن راه بـرون رفـت            5+1+1

بحران جستجو شود ؟ يا همچنان با اعالم رد هر گونـه            
توقف وتعليق در عمليات  غني سازي اروانيـوم، راه را           
بر اين فرض باز مي گذارند كه آمريكائيان از ايـن رو            

انــد كــه مطمــئن مــذاكرات مــستقيم را پــيش كــشيده 
هستند مسئولين ايراني به هـيچ وجـه حاضـر بـه دسـت              
كشيدن از تحقيقات خـود بـه منظـور رسـيدن هـر چـه             
سريعتر به چرخه سوخت هـسته اي مـورد نيـاز جهـت             

  . توليد بمب اتمي نيستند
تĤمل پيرامـون ايـن تـصميم از ايـن رو بـراي مـدافعين               
صلح در سـطح جهـان و چـشمهاي نگـران جنـگ در              

هميت مي يابد كه بدانيم بنا بر تجربه همين سـه           ايران ا 
دهه اخير در ايران و منطقه خاورميانـه ،عليـرغم نقـشه            
هاي بلنـد مـدت  سـلطه طلبـان و جنـگ سـاالران ،در               
مقاطع مهم چرخش حوادث ، لحظاتي فرا رسـيده انـد           
ــد    ــد رون ــسته ان ــا مخــرب ، توان كــه عوامــل مــساعد ي

متضاد شانس  حوادث را در حاليكه در دوسوي كامال        
موفقيت داشته اند ،به كلي به سوي يكي از دو راه حل 

ــد   ــون نماين ــلح    . دگرگ ــذاكرات ص ــشيب م ــراز و ن ف
فلسطينيان كه در اوج موفقيت خود با حضور تحريك         
ــات    ــسا ء و عملي ــسجد االق ــارون در م ــل ش ــز آري آمي
انتهاري گروه هاي فلسطيني در مسير خون بار سالهاي         

هاي جامعه جهاني جهت خروج     اخير در غلطيد  ،تالش    
نيروهاي عراقـي از كويـت  بـدون توسـل بـه زور،كـه           
نهايتا با جنگ خانمان سوز پايان يافت  ، جنگ هشت           
ســاله ايــران و عــراق  و گروگــانگيري در ســفارت     

از .....آمريكا در ايران و تمام زير و بمهاي  پيامد آن و           
  .آن جمله اند

ينگان جمهـوري  تا جائيكه به واكنش سخنگويان و نما  
ــن    ــصميمات نشــست وي ــال آخــرين ت اســالمي  در قب
مربوط مي شـود ،بـه نظـر مـي رسـد در ايـن جـا، در،                  



  ۱۳۷  ۱۳۸۵  خرداد اتحاد كار  
 

    صفحه  
 

4

همچنان بر همان پاشنه مي چرخد و در حاليكـه پيـشتر         
دسـت  » داوطلبانه«نيز ايران به منظور انجام مذاكرات ،        

به توقف تحقيقا ت هسته اي زده است ،اين بار همـين            
مهـم  » پرنسيپ  «عدم  توقف ، به يك         امر، يعني اصل    

  .تبديل شده است 
از همين رو بي جا نخواهد بود هر گاه تـصور شـود از              
وراي بحران هسته اي  ،اصـل مـذاكره مـستقيم در هـر         
دو سوي ايران و آمريكا همچنان مورد سئوال اسـت و           
مي دانيم كه اين مـسئله نيـز بـراي هـر يـك از طـرفين          

ياســت داخلــي و خــارجي وزن تعيــين كننــده اي در س
وگر نه ، همانطور كه گفته شد . داشته و خواهد داشت

ايران پيش از اين رسما توقف فعاليتهاي هسته اي خود        
را به اجراء گذاشـته اسـت ،حتـي بـر اسـاس محتـواي               
سخنان حسن روحـاني ،مـسئول پيـشبن همـين پرونـده            

و . ،بدون اينكه تمامي اين فعاليتها متوقف شـده باشـند         
ائيــان نيــز هــر گــاه گفتــه بلنــد پايــه تــرين مقــام آمريك

اطالعاتي خود را هم مبنا قرار دهند مـي داننـد كـه در              
بد ترين حالت جمهوري اسالمي ايران بـه چهـار سـال      
ديگر احتياج دارد كه به دانش و امكانات الزم جهـت           

  . برخورداري از توان توليد بمب هسته اي  برسد
 حاكم بر ايران اگر     واقعيت اين است كه مقامات فعلي     

چه در تنگناي كنوني ، ديگر چنانكه ،علـي خامنـه اي            
پيشتر گفته بود مذاكره با آمريكـا را عملـي بـه لحـاظ              
سياسي و اخالقـي ابلهانـه نمـي شـمارند امـا نـسبت بـه            

فرداي باال زده شدن اين پرده نيز نـه تنهـا خـوش بـين               
 . نيستند بلكه به شدت نگرانند

  
  !ايران ليبي نيست 

از مدتي پـيش كـه موضـوع مـذاكره آمريكـا و ايـران               
جدي تر شده است نگراني نسبت بـه بـاز شـدن چنـين            
ــان حكومــت و بخــشي از    ــشغله همزم ــه م ــباتي ب مناس

  . اپوزيسيون  رژيم تبديل شده است 
در حاليكه از زبان برخي مسئولين حكومتي و روزنامه         
هاي وابسته بـه رژِيـم شـنيده مـي شـود مـذاكره مـا بـا                  

ريكا به پرونده هسته اي و حتي دست كشيدن مـا از            آم
ادامه تحقيقات ختم نمي شود و آنهـا چنانكـه از ليبـي             
خواستند به چيزي كمتـر از خلـع سـالح كامـل مـا در               
سياست خارجي و منطقه اي رضايت نخواهند داد ،در         
ميان اپوزيسيون نيـز نگرانـي نـسبت بـه سـازش كامـل              

دن از مطالبـه    دست كـشي  « غرب با حكومت اسالمي و    
ــران    ــشر در اي ــوق ب ــي و حق ــا  » دمكراس ــا و آنح اينح

  .ابرازمي شود 
هر دو اين گرايـشات بـي توجـه بـه شـرايط اجتمـاعي               
،سياسي و منطقه اي كامال متفـاوت ايـران بـا ليبـي بـه               
مقايسه كامال صوري دو كشور مـي پردازنـد و جامعـه      
در حال غليان و در كانون بحران ايران را بـا كـشوري             

 سنجند كه حتي كمترين اطالعي جامعه جهـاني از          مي
  .شرايط زندگي و زيست مردم آن در اختيار ندارد

ــه   اگــر نگرانــي ســران رژيــم اســالمي از حــذف مقول
از سياست خـارجي و جـستجوي رد        »شيطان بزرگ       «

پاي آن در سياست داخلـي قابـل فهـم اسـت ،نگرانـي              
سال حكومت اسـالمي از جملـه       27اپوزيسيون كه طي    

موفــق نــشده اســت » دشــمن خــارجي  « بــدليل همــين
مناسبات خود و مردم را بر پايه مطالبات دمكراتيك و          
اجتماعي در مقابل حكومت به سامان در آورد ،سئوال         

  .بر انگيز است
اپوزيسيون دمكـرات ايـران بايـد بـا اعـالم ، ضـرورت          
برقراري روابـط دوجانبـه ايـران بـا تمـامي كـشورهاي           

مان ملـل و همچنـين دفـاع از         صاحب كرسـي در سـاز     
صلحي عادالنه ،مبتني بـر قعطنامـه هـاي سـازمان ملـل             
متحد در مناقشه  اعراب با اسرائيل ،مخالفت با جنـگ           
و عمليات تروريستي در هـر نقطـه اي از جهـان ،عـدم              
توسعه و خلع سالح هسته اي و كشتار جمعـي ، چنـان             

ان با  شرايطي   را به لحاظ بين المللي و در مناسبات اير           
جهان خارج طلب نمايد كه امكان مبارزه حـق طلبانـه           
مردم بر سر مطالبات اقتصادي ،اجتمـاعي و سياسـي بـا     
اتكاء به نيـروي خـود در سـامانه اي  مـستقل وداخلـي            
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دانشگاهها، نه 
 اند، نه پادگان ، حوزه

 از خواسته هاى 
دانشجويان پشتيبانى 

  !ميکنيم
  

در اعتراض به تشديد فضاي امنيتي در دانشگاهاي كشور و 
تصفيه استادان و دخالت ارگان هاي وابسته به حكومت 
درانتخابات تشكلهاي دانشجوئي، موج جديدي 

پيش از آن نيز، . ضات، دانشگاهها را فرا گرفته استازاعترا
گروهي از دانشجويان در اعتراض به چاپ كاريكاتوري 
كه حاوي توهيني به هموطنان آذري بود، دست به 

اين اعتراضات در اشكال گوناگون . تظاهرات زده بودند
سه شنبه شب نيروهاي .  همچون تجمع و تحصن ادامه دارد

 ها به خوابگاه دانشجويان در كوي انتظامي و لباس شخصي
اميرآباد حمله كرده با دانشجويان كه تعدادآنها بيش از 

در حمله . هزاروپانصد نفر بود به زدو خورد پرداختند
نيروهاي امنيتي جمعي از دانشجويان بشدت زخمي و حد 

حمله نيروهاي امنيتي و . اقل هفت نفر دستگير شدند

 گاه چهار شنبه ادامه درگيري در كوي دانشگاه تا صبح
  .داشت

همچنين روز سه شنبه در حالي كه تحصن در دانشگاه پلي 
گذراند سربازان و  تكنيك تهران سومين روز خود را مي

نيروهاي ضد شورش وارد دانشگاه شده، فضاي دانشگاه را 
  .متشنج و پليسي نمودند

در دانشكده حقوق دانشگاه تهران،  دانشگاه خواجه نصيرو 
ه عالمه طباطبائي نيز دانشجويان دست به اعترض دانشگا

هاي آنان  زده و نسبت به عملكرد حكومت و دخالت
  . معترض اند

يكي از مقامات حكومتي در دانشگاه اعتراضات دانشجوئي 
را به دانشجويان سكوالر و ليبرال نسبت داده و اعالم داشته 

و مقام معظم   عكس امام"است كه دانشجويان  با فحاشي
هبري را آتش مي زنند وبسوي نيروي انتظامي سنگ ر

  . مي كنند"پرتاب
واقعيت اين است كه دانشجويان در برابرموج جديد فشار، 
دخالت در امور مربوط به دانشگاهيان، تبديل بخش هايي 
از محيط دانشگاه به قبرستان و پادگاني كردن فضاي 

ري آنان به از سر گي. كنند آموزش، مقاومت و اعتراض مي
يك انقالب فرهنگي جديد، كه تحت  پوشش بازنشستگي، 
به تصفيه استادان مورد احترام و معتبر انجاميده است، 

دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك تهران به . اعتراض دارند
 در انتخابات انجمن "نهاد رهبري"هاي نمايندگي دخالت

آنان به خواست اين نهاد براي تائيد  . اند دانشجوئي معترض
اعتراضات . دهند صالحيت نمايندگان دانشجويان، تن نمي

اخير دانشجويان و برآمد موج جديد آن، مقابله با فضائي 

تحت رهبري   نظامي احمدي نژاد،–است كه دولت امنيتي 
دانشجويان در برابر . اي حاكم كرده است علي خامنه

حاكمان مستبد كه مي كوشند فضاي سياسي و فرهنگي 
 مختنق تر و بسته تر كنند، ايستادگي مي كشور را هر چه

در اين اعتراضات بار ديگر دانشجويان كشور نشان . كنند
دادند كه از اركان و پيشروان مبارزه براي آزادي و حقوق 
صنفي و اجتماعي اند و اجازه نخواهند داد حكومتگران 
جمهوري اسالمي اميال سركوبگرانه خود را به آساني، 

  . پيش برند
 پشتيباني از مبارزه غرور آفرين دانشجويان كشور ما ضمن

در مخالفت با سياست پادگاني كردن دانشگاه ها و همچنين 
هايي از محيط علم و دانش به قبرستان،  تبديل بخش

دخالت هاي ارگان هاي رژيم در امور دانشجويان را 
محكوم مي كنيم و همراه با آنان خواهان بازگشت به كار 

ماسركوبگري ارگان هاي امنيتي . ه هستيماساتيد تصفيه شد
رژيم و حمله آنها به كوي دانشگاه تهران و دانشجويان 
ساير دانشگاه هاي كشور را محكوم مي كنيم وخواهان 

  . آزادي فوري دستگير شدگان هستيم
  
  

  حزب دمكرات كردستان ايران
  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 
   كومه له–سازمان زحمتكشان انقالبي كردستان ايران 
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 توان يحق را نم
 !سركوب كرد

 
 يمي عظفرزانه

 
 از ي جمعي ساعت چهار طبق قرار قبلي حوالروزيد

 جمع ري هفت تدانيفعاالن جنبش زنان كشورمان در م
 بار ني خود را ايآنها جمع شدند تا خواست ها. شدند

اما . ابندي بي گوش شنوائدي كنند، تا شااديبلندتر فر
 قبل از يجمع كنند و حت آنها بتوانند تنكهيقبل از ا

 يروي و اطراف توسط نري تت هفدانيحضور آنان، م
 زن ي هاسيآمده بودند تا با پل.  قرق شده بوديانتظام

و مرد، با باتوم و مشت و لگد، اراده اعتراض را در هم 
آمده . »كف دستشان بگذارند«بكوبند و حق زنان را 

 حقوق برابر با يبودند تا خواست آنان را برا
وهرانشان در حضانت از كودكان، حق طالق، مزد ش

 راهيبا فحش و بد و ب. در نطفه خفه كنند... برابر و 
 چنگ بر يشروع كردند، بعد با مشت و لگد، و حت

 ادهيدر پ. دندي كشني زمي افكندند و روشانيموها
 دهي دزي آثار خون نر،ي هفت تداني اطراف ميروها

، آنها هم از كتك  ها آمده بودند تماشايليخ.  شديم
 شلوغ شده بود كه نقدراوضاع آ.  نماندندبي نصيب
.  تظاهر كننده و مردم فرق قائل شدني شد بي نمگريد

 سركوب دني تماشا آمده بود و طاقت ديهر كه برا
 درآمد، خود مورد هجوم واقع شيرا نداشت و صدا

 ،يري پس از حمله و دستگي انتظاميروهاين. شد
 شناخته شده زنان نيندگان و فعال از تظاهركنياريبس

 ي مكانهااي مختلف يرا بازداشت نموده و به زندانها
 .نامعلوم بردند

 
 ما ":" بزنند ادي فري آمده بودن كه دسته جمعزنان
 ضد زن منسوخ نيقوان. مي نداري اما حقم،يم،انسانيزن
 سركوب حشن و ني و آنان كه دستور ا". گرددديبا

 اي اگر مادر يند  زن را حت را داده بوديضد انسان
 ي دانند و گوشينم» انسان كامل«دختر شان باشد،  

 دستور خاموش چ،ي كه هد صدا ندارنني ادنيبرا شن
 فقط ي صدا، صدانياما ا.  داده بودندزيكردذن آن را ن

 صدا ني است،ي نبود و نري ت7 دانيچند صد زن در م
 ... استراني همه زنان ايصدا

 
 هفت دانيزنان و دختران جوان در م با شكار همزمان

 و سي ، دهها وبالگ نوي انتظاميروهاي توسط نريت
 اطراف ي كافه نت هاقيعكاس و گزارشگر، از طر

 خود، عكس و خبر از ي هالي گرفته، تا موبادانيم
 كردند و ي منتقل  منترنتي اياي تظاهرات را به دننيا

 تيحما تظاهرات ني ااز اي كه در سرتاسر دنيبه كسان
 آن تي اخبار موفقافتي تاب منتظر دريكرده و ب

 ني دادند، اما در عيبودند، خبر تلخ سركوب آن را م
 را كه ابهت خود را در حمله به يحال حقارت كسان

 ي زنان جست و جو مزيتجمع آرام و مسالمت آم
 ها كه يبعض. اخبار و گزارشات گوناگون بود. كنند

 دور و بر و يافه نت ها خود را به كراتتازه از تظاه
 رسانده بودند و هنوز از آثار كتك، درد وتريبه كامپ

 ي سرم درد م" دادند كه يدر تنشان بود، گزارش م
 كه لگد خورده است و پشتم كه باتوم ميكند و پا

 ياما دلم درد نم. خورده است و دستم كه كشانده اند 
 ".  زندي مپس است كه غم را ييدر دلم غوغا. كند
.  آمدي از پس مردم بر نمسيپل":  نوشته بوديگريد
 يآن ها را م.  شدي آن طرف شلوغ ممي طرف بودنيا

به نطرم مهمتر از همه . شدي طرف شلوغ منيگرفتند ا
 تي شدند و به حماري درگسي بود كه مردم با پلنيا

 زنان ي كوتاه نظر حتيهر چند عده ا. زنان بلند شدند
 گفتند بس يشدند و م ري با ما درگيداز مردم عا

 در مياما امروز ما توانست. ديتمام اش كن. گرياست د
 و خودمان را به گوش همه مي  مردم مطرح شوانيم

 ".ميبرسان
 نوشته  قبل از همه، ترس و نكبت ني اهمراه

 اي زنان در تمام دني حق طلبيسركوبگران از صدا
 ني لحظه را در اني روز و اني و ادي گرديپخش م
 به عنوان لحظه خي در تارشهي هميز جهان، برانقطه ا

 دني رسي خود و براتي اسان بر انسانيبزرگ پافشار
 كه ي به روزدني رسيبرا. به حقوق خود ثبت كند

 سركوب نشود، و به گري تجمع شان دندهي آينسلها
 ماحصل تالش شاني آورند كه اگر آزادند، آزادادي
اما سربلند  شده، ري باتوم خورده وتحقي نسل هايها

 چي است و هي كه حق گرفتناموزنديامروز است و ب
 حفظ ي براي نخواهد ماند، مگر آنكه كسداري پايحق
 مثل ستدي و با تمام وجود باستدي آن بايداريو پا
 و صدها سي پلي هاني ماشي  از وراروزي كه ديكسان

 و عربده كش و باتوم به دست، راه ي گواوهيدهان 
...   كه هستندندي گشودند، تا بگوي مدانيخود را به م

 . كه هستند عرض وجود كنند و كردنديو با قامت
 
 يروهاي دهند و ني ها كه دستور سركوب مآن

سركوب خود را با گاز اشك آور و دست بند به 
 كنند كه درد ي فرستند فكر مي مري هفت تدانيم

 زن باالتر از درد نداشتن حق كي يباتوم آنها برا
 ني دانند كه زنان ايمگر نم!  فرزندش است؟حضانت

 روز ر هي انسانهي كه از نداشتن حقوق اوليكشور رنج
 باتوم و فحش ني برند كمتر از ايو هر ساعت م

 گري زنان دني دانند كه ايمگر نم. ستيخوردن ها ن
  استدهيكارد به استخوانشان رس

 كه با صدور فرمان سركوب زنان، ي كسانيبراست
 ي مي كشور قدرت نمائني اانيدانشجوكارگران، 
 ني توانند با اتكا بر اي مي كنند تا كيكنند، فكر م

 اي ملت حكومت كنند؟ آني وسائل بر مقدرات اليقب
 ي هاي از همپالكي كنند سرنوشت بهتريفكر م

    در انتظارشان هست؟شيخو
 

 ي كسانزي نخواهند برد و نادي روز را از ني اراني ازنان
 ري هفت تدانير سركوب تجمع آن ها در مرا كه دستو

 اراده و عزم شهي همياما برا! تهران را صادر كردند
 را كه از حق خود دفاع كردند، خواهند يرزنانيش

 رويستود و از عزم آن ها در مقابله با مشكالت خود ن
 .خواهند گرفت

 
 ي شد، مثل روز مليخي تارزي ن1385خرداد سال   22 

 .1384ال  خرداد س22زنان در 
 

خرداد امسال زنان بازهم ۲ ۲در تجمع 
 سرکوب شدند

 
 خرداد امسال مي خواستند طي گرد هم آئي 22در زنان 

مسالمت آميزي همچون سال گذشته به مسئوالن و قانون 
 : گذاران كشورمان گوشزد كنند كه 

زن ايراني نه تنها در جامعه، در محيط هاي شغلي و در "
تا در پستوي خانه اش هم امنيت امور اجتماعي، بلكه ح

آياداشتن حق طالق برابر، ":  آنان مي گويند"ندارد
ممنوعيت تعدد زوجات و حقوق برابر در ازدواج و ديگر 
خواسته هاي ابتدائي ما، با كدام پايه هاي اساسي نظام در 
تضاد است كه بعد از اين همه تالش زنان در سطوح 

  "مي شود؟مختلف، اين گونه با مخالفت مواجه 
جمعيت زنان و مردان كه طبق اطالع قبلي در حال تجمع 
بودند، از همان آغاز توسط نيروي انتظامي به اجبار از 

 عده اي از زنان دوباره 5ساعت . پارك بيرون رانده شدند
وارد پارك شده و آغاز به سرودخواني كردند كه دوباره 

كه به در اين تجمع . توسط نيروي انتظامي متفرق گشتند
 ادامه داشت، و 6صورت جسته و گريخته تا حدود ساعت 

حدود هزار نفر در آن شركت داشتند، شعارهائي از قبيل 
ما زنيم، انسانيم، اما حقي نداريم، قانون ضد زن منسوخ "

 . سر داده شد» بايد گردد، قانون ضد انساني ملغي بايد گردد
آميز زنان نيروي انتظامي براي مقابله با اعتراض مسالمت 

حول چنين خواسته هائي، كه بهره مندي از امنيت در 
پستوي منزل خود، از جمله آن خواسته هاست، با خشونت 
تمام ضمن اينكه تمامي راههاي ورودي و خروجي ميدان 
هفتم تير را با استقرار ماشين هاي ميني بوس و اتوبوس به 
 كنترل خود درآورده بود، به حمله به شركت كنندگان و

ارگانهاي . ضرب و شتم و دستگيري آنان دست زد
سركوب حكومت، به تعدادي بيش از شركت كنندگان در 
تظاهرات، مامور زن و مرد، با اونيفورم و با لباس شخصي 
در محل مستقر كردند و شايد براي اولين بار بود كه 

و با باتوم ) جليقه(ماموران زن با كاورهاي نشان دار پليسي 
براساس گزارش شاهدان . كردند كت ميدر سركوب شر

عيني دهها نفر كه بيشتر آنان را دختران جوان تشكيل مي 
در . دادند، دستگير شده و تعداد زيادي نيز مجروح شدند

ميان كساني كه مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند، 
 . تعداد قابل توجهي مرد نيز ديده مي شد
من محكوم كردن اين سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ض

اعمال ضد انساني و زن ستيزانه حكومت جمهوري اسالمي، 
خواهان آزادي فوري دستگير شدگان است و همه نهادها و 
مجامع مدافع حقوق بشر، تمامي احزاب و سازمان هاي 
سياسي چپ و مترقي كشورمان و همه انسانهاي آزاده اي 

 دانند، فرا كه خود را مدافع برابرحقوقي زنان و مردان مي
مي خواند تا براي اعتراض به اعمال سركوبگرانه حكومت 
جمهوري اسالمي و آزادي دستگير شدگان اخير از هيچ 

 . تالشي دريغ نورزند
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

 2006 ژوئن 12 برابر 1385 خرداد 22
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 !ماند ماندگار مي بيست و دو  خرداد 
 

  
   محمد اعظمي  

  
تجمع زنان در بيست و دوم خرداد امسال، بـه          
ــومتي، توســط    ــات حک ــاالترين مقام دســتور ب
ــقاوت      ــشونت و ش ــا خ ــامي ب ــاي انتظ نيروه
سرکوب شد و تعداد زيادي از هموطنـان زن و     
مردمــان زيــر ضــربات بــاطوم ومــشت و لگــد 

ير شــدگان هنــوز آمــار دســتگ. مجــروح شــدند
روشن نشده است، اما بنا به گفته شاهداني کـه   

اند،  بيش از صد نفر دسـتگير و          در محل بوده  
به زندان اوين و ديگر بازداشتگاههاي کـشور،        

 خـرداد،   ۲۲سال پـيش نيـز در       . اند منتقل شده 
زنان  و مردان زيادي که براي طلب برابري در          

طـرح  خيابان انقالب گردآمده بودنـد، بـه جـرم          
چنين خواستي مورد تهاجم قرار گرفتنـد و بـه          

  . شدت و در ابعادي گسترده  سرکوب شدند
ميهن ما اين اسـت کـه تـصميم          زنان هم " جرم"

آميز در    اند در اين روز به شکل مسالمت       گرفته
آينـد و     تير گرد هم   ۷اي از پارک ميدان      گوشه

هاي خود را با ساير هموطنان مطـرح         خواسته
ــان ــد، همزم ــوش  کنن ــه گ ــود را ب ــراض خ  اعت

ــم   ــسئوالن رژيـ ــردمداران و مـ ــنواي سـ ناشـ
اي کــه فرصــت  آنهــا طــي قطعنامــه. برســانند

خوانــــدن آن را در محــــل تجمــــع نيافتنــــد، 
  :اند هاي خود را چنين منعکس کرده حرف

  .....ما خواهان حق برابر طالق هستيم 
  ....ما خواهان ممنوعيت تعدد زوجات هستيم 

  ...ر در ازدواج هستيم ما خواهان حقوق براب
ما خواهان حضانت و بـه ويـژه واليـت فرزنـد            

  ...توسط پدر و مادر به طور مساوي هستيم 
ما خواهان آن هستيم که سن مسئوليت کيفري        

 سال تغييـر يابـد      ۱۸براي دختران و پسران به      
...  

ما خواهان حق شهادت برابر با مـردان و حـق           
  ...قضاوت براي زنان در دادگاهها هستيم 

قرار دادهـاي موقـت     " ما خواهان آن هستيم که    
  ...لغو شود " کار

هائي است که خـشم حکومـت را         اينها خواسته 
بدان حد که به جاي محافظـت       . برانگيخته است 

از تجمع و حفظ نظم، متوسل به سرکوب شـده          
و  بــه روال معمــول خــود از طريــق ارگانهــاي 
ــده     ــرهم زنن ــش ب ــمي، نق ــر رس ــمي و غي رس

غافل از اينکه،   . را بدوش گرفته است   اجتماعات  
ها و بـي تـوجهي بـه         در افتادن با اين خواسته    

مقــام و جايگــاه رنــان، حتــي بــراي رژيــم      
ــران،    واپــسگرايي چــون جمهــوري اســالمي اي
ديگر امکان پذير نيست و بـا زمانـه نـاهمخوان           

  .است
شـايد در پــاره اي جوامــع هنوزبـشود بــا ايــن   

ما نـه در جامعـه       مخالفت کرد، ا   ها  برابرخواهي
امــروز ايـــران، کـــه نــشانه هـــاي مبـــارزات   
برابرخواهانة زنان بـر همـه چيـز نقـش بـسته            

توان در حوزه ها و منبرهـا و لميـده           مي. است
بــر مــسند قــدرت، بــا ايــن خواســت هــا ابــراز  
مخالفت کرد و سخنان عهـد عتيـق و ناعادالنـه           
بر زبان راند، اما نمي توان با اشتياق مليون ها          

رد جواني که خواهان همگامي با زمانـه        زن و م  
  .هستند در افتاد و مورد استهزا قرار نگرفت

 امروزهر آن جا که دست حکومت کوتاه است         
و قوانين بازدارنده مانع ورود زنان بـه ميـدان          
نشده است، زنان موقعيت بس شـاياني بدسـت         

بـه رغـم محـدوديت هـا، فـشارهاي          . اند آورده
 هـا    اي که طي قرن    نهفرهنگي و قوانين  ناعادال    

بر جامعه و به ويژه بر زنان اعمال شده است،           
امروز زنان کشور ما چه در عرصه مبارزه بـا          

هـاي علمـي  و       بي عدالتي ها و چـه در محـيط        
آموزشي، چـه در محـيط کـار و چـه در محـل              

هاي شـگرف    ها و توانمندي   زندگي، برجستگي 
 . انـد  و اثرات ارزشمندي از خود به جا گذاشـته  

توانـد مقاومـت     بدون شک اينهمه پتانسيل مـي     
قوانين تبعـيض آميـز     .  حکومت را درهم شکند   

توســط نيــروي عظيمــي کــه خواهــان تحولنــد، 
شـود و نـاگزير حاکمـان       دستحوش تغيير مـي   

انـديش نيـز، توسـط زنـان و          واپسگرا و جـزم   
مردان آزاده کشورمان دير يا زود کنار نهـاده         

  .شدشده، به تاريخ سپرده خواهند 
هائي که توسـط خـواهران، مـادران و          خواست

 خــرداد اعــالم شــده اســت، ۲۲دختــران مــا در 
اشـتباه  . خواست مردان آزاد انديش نيز هـست      

هــا را، تنهــا  بزرگــي اســت اگــر ايــن خواســت 
خواســت زنــان بــدانيم و وظيفــه مــردان را بــه 

ــيم ــزل دهــ ــشتيباني از آن، تنــ ــوانين .  پــ قــ
مـردان در   هـا منـافع      آميزي که در آن    تبعيض

تراسـت، فقـط اهانـت بـه         قياس با زنان سنگين   
زنان نيست، اهانت به مردان و کل جامعـه نيـز           

تيغ تبعيض هر دو جنس را مجروح مـي         . هست
کند و بي تفاوت ماندن و تن سپردن بـدان، بـه            
معناي تدوام واپسگرايي در کل جامعه و نفـس         

اين موضـوع بـا محـدود       . پذيرش تبعيض است  
 فرد و يک گروه يا يک قشر و         کردن آزادي يک  

در ايجاد چنين محدوديتي ،     . طبقه متفاوت است  
اند و اقـشار و طبقـات و آحـاد           حاکمان مسول 

ــدوش    ــشي ب ــدن آن، نق ــدار ش ــه در پدي جامع
ــد ــوانين    . ندارن ــا ق ــه ب ــه در رابط ــالي ک در ح
آميز جنسي، گـر چـه بـاز حاکمـان در            تبعيض

آفــرين بــوده و  ايجــاد قــوانين ارتجــاعي نقــش
ازيگر اصـلي انـد، امـا مـردان در ايـن احکـام              ب
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قـــرون وســـطائي همدســـت شـــده و ذينفـــع  
آزادي حــق مــسافرت کــه از زنــان . انــد گــشته

ــردان    ــه م ــازه آن را ب ــه شــده اســت، اج گرفت
اند و از اين طريق مردان را نيـز آلـوده            سپرده

به اين تبعيض نمـوده و شـريک جـرم در ايـن             
 . اند ناحقي کرده

 
  

اي رفع اين تبعيضات به دوش      وظيفه مبارزه بر  
ــرار   ــشان و تبعــيض ســتيزان ق همــه آزاد اندي

بار اين مبارزه بدوش همـه مـردان و    . گيرد مي
نبايد مبارزه با اين تبعيض و      . زنان آزاده است  

نابرابري تنها به زنان سـپرده شـود و مـردان           
. تنها به پشتيبانِي از مبارزات آنان بسنده کننـد        

بايـد مـردان و زنـان       عليه نابرابري و تبعـيض      
آزاديخــواه بــه يکــسان و دوشــادوش يکــديگر 

  . آفريني کنند نقش
انـد،    خرداد طرح شـده   ۲۲هائي که در     خواست

اند، در عين حـال      پا افتاده  بسيار ساده و پيش   
انـد و    ملمـوس .  بسيار مهم و بنيـادين هـستند      

تواننـد   هـم مـي  .اند و بنيان کن    فراگير، راديکال 
اس کل آزاد مـردان و آزاد زنـان طنـين           در مقي 

انداز باشند و مـورد پـشتيباني وسـيع مردمـي      
اند که قادرند   پيدا کنند و هم در آن حد راديکال       

ريشه ظلم را بر افکننـد، بـدون آنکـه بهـايي در            
از سـوئي   .  حد براندازي برايش پرداخت شـود     

توانـد   هاي مناسب مي   در صورت اتخاذ روش   
گـر سـو  چنـان سـاده و          گير شـود، از دي     توده
اند که امکـان سـرکوب آن بـراي     پا افتاده  پيش

  .حکومت چندان سهل نيست
رسـد آن بخـش از زنـان پيـشرو و            به نظر مي  

آزادانديشي که باراصلي اين حرکـت هـا را بـر           
دوش دارند، بـه وظيفـه خـود احاطـه داشـته و        

مـا در   . بسيار آگاهانه و استادانه عمل مي کنند      
رزاتي زنـان، دانـشجويان،     گذشته وظـايف مبـا    

ــبش  ــر جن ــارگران و ديگ ــايف   ک ــا وظ ــا را ب ه
حاصـل  . کـرديم  هاي سياسي يکي مي    سازمان

مـا توجـه    . هاي پي در پي بود     کارمان شکست 
نداشتيم  يک سازمان سياسـي آزاديخـواه کـه          
استقرار دموکراسي را در دستور خـود نهـاده         
است، بـه ناچـار مبـارزه بـا حکومـت و اتخـاذ              

. بال قدرت، جزئي از وظيفه اوست     سياست درق 
 جنبشي نظير زنـان،      در حالي که مساله اصلي    

دستيابي به حقوق برابر است ونه دست يـافتن         
هـاي   هـا بـراي خواسـت      اين جنـبش  . به قدرت 

کننـد و در ايـن راسـتا تـالش           خود مبارزه مي  
هــا را  گيرنــد تــا قــدرت خــود را بــه کــار مــي

 شکست  موفقيت و . برانند و پيشروي کنند    عقب

هـا بـا ميـزان پيـشروي در تحقـق            اين جنـبش  
بدون شـک   . هاي آنها، سنجيدني است    خواسته
هاي جنبش ها    ها در رابطه با خواسته     حکومت

کنند، اما وظيفه برخورد با      به يکسان عمل نمي   
هـا   هـا بـدوش ايـن جنـبش        کليت اين حکومـت   

البته جنبش زنان اگـر بـه وظيفـه خـود           . نيست
. کومت را سست مي کندخوب عمل کند بنيان ح

اين نه بدين خاطر است کـه ايـن جنـبش هـدف             
خود را بـر برانـداختن اسـاس حکومـت نهـاده            
است، اين هـدف در دسـتور ايـن جنـبش قـرار             

اينکه وظيفه جنبش زنان بنيـان حکومـت        . ندارد
انـدازد بـه اراده عناصـر ايـن          را به خطـر مـي     

شود، بـه حکـومتي ارتبـاط        جنبش مربوط نمي  
ستي خود را با تبعـيض و نـابرابري         دارد که ه  

در قبال زن ومرد گره زده است و بنيـان خـود      
را به پايمال کردن حقوق زنان و به تبع آن بـه            

از اينرو هر   . اهانت به کل جامعه گره زده است      
تالشي براي رفع اين تبعـيض هـا و محـو ايـن             

ها را   ها، هستي مدافعان اين نابرابري     نابرابري
  .زير سئوال مي برد

 خـرداد بـار ديگـر تنـاقض         ۲۲حرکت زنان در    
اين . نهفته در درون جامعه ما را آشکارتر نمود

انـدرکارانش از   حرکت و سنجيدگي همه دسـت  
انگيــز و اميــدآفرين اســت و    ســوئي غــرور 

ايستادگي و مقاومت گروهي از زنان و مـردان         
دهد و از سوي ديگر مايه نگراني  را بازتاب مي  

 برابـر ايـن همـه بيـداد         است که چرا جامعه در    
بدتر اينکه بسياري از زنان مـا       . کند طغيان نمي 

نه تنها با ايـن حرکـات و اعتراضـات همراهـي            
طلبـي   نمي کنند، در مواردي حتي در برابر حق       

شناخت اين وضع   . کنند آنها، ايستادگي نيز مي   
ها و سخنانمان را     کند که حرف   به ما کمک مي   

شرايط، سـطح و    زميني کنيم و براي تغيير اين       
گستره آگاهي مردم و فعـاالن جنـبش زنـان را           

مبنـاو پايـه شـعارهاي مـا، بـه          . بهتر بشناسيم 
ــا وآرزو  ــاي روي ــر    ج ــد ب ــماني، باي ــاي آس ه

واقعيات سرسخت زميني بنا شود و سمت آنها        
. هــا بــه ســوي آرزوهــا ودر مــسير آمــال    

شعارهايي که از اين مبنا فاصله بگيرند، بـدون         
ــد   ــشتوانه خواهن ــث   پ ــت باع ــن اس ــد، ممک ش

دلخوشــي امروزمــان شــوند، امــا حــال و روز 
  . کنند فردايمان را ناخوش مي
 خــرداد ۲۲هــاي حرکــت  و بــاالخره  خواســت

ماندگار مي ماند چون بار عميقا انساني و حـق         
طلبانه دارد، اين براي جلب و جـذب  نيروهـاي           

و همانگونه که گفتم، به     . آگاه موثر  و کاراست    
 مقبوليــت آن، اگــر بــا روشــي دليــل ســادگي و

توانـد در ميـان مـردم        مناسب طرح شـود مـي     

ــب    ــان جل ــه، امک ــن مجموع ــد و اي ــشه دوان ري
ــک   ــد دموکراتيـ ــاي قدرتمنـ ــشتيباني نهادهـ پـ

ــين ــن خواســت  ب ــي از اي ــزايش   الملل ــا را اف ه
  .   دهد مي

و باالخره اين حرکت در تداوم حرکات پيـشين         
ي ها حرکت.  خرداد سال پيش است    ۲۲و ادامه   

ماندگار در تاريخ ايران و جهـان را عمومـا بـه            
طلبانه آنها، امکان تداوم   هاي حق  دليل خواست 

مبارزه شان و مقاومت قدرت ها در برابرآنهـا،         
 خرداد همه اين    ۲۲حرکت  .  ماندگار کرده است  

از اين روست کـه اگـر       . ها را با هم دارد     نشانه
دليـل   مانـد، چنـدان بـي      بگوئيم که ماندگار مي   

  .ستني
 خــرداد ۲۲برخــي از کــساني کــه در آفــرينش 

مـن بـسيار    . اند، دستگير شده انـد     نقش داشته 
اميدوارم که کساني که در ايران در شکل دادن         

اند، همـه    اي بدوش داشته   به اين حرکت وظيفه   
آميـز زنـان در      تجمع مسالمت "کساني که متن    

را امضا کـرده و     " اعتراض به قوانين زن ستيز    
انــد،  شــرکت در آن فراخوانــدهديگــران را بــه 

جريانات و افرادي که با ايـن حرکـت همراهـي           
کرده و در پر طنين کردن و تقويت صداي آنها          

انـد، در    در داخل و خـارج کـشور مـوثر بـوده          
ميدان بماننـد و بـراي آزادي يارانـشان تـالش           

  . کنند
جمهوري اسالمي به طور دائم بحـران آفرينـي         

. خواهـد آفريـد   کرده و باز بحرانهـاي جديـدي        
ــبش     ــا جن ــا ب ــاه گذشــته ي ــد م ــين چن طــي هم
دانشجوئي درگير بوده، يـا بـا جنـبش اقـوام و            
. مليت ها، يا جنبش کارگري و يا با جنبش زنان       

ــا    ــه آنه ــراي ضــربه زدن ب ــر دوره اي ب در ه
اي را از کـار بيکـار        تعدادي را دستگير و عـده     

آرزوي من اين اسـت کـه بتـوانيم         . نموده است 
 همه زندانيان سياسي دوشـادوش      براي آزادي 

همديگر مبارزه کرده و حکومت را مجبـور بـه          
  .تمکين از اين خواست انساني کنيم

  
  ۲۰۰۶ ژوئن ۱۶ برابر ۱۳۸۵ خرداد ۲۶ 
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به منظور تدارك بحث در كنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، 
كميسيون تدارك سند سياسي، پس از چندجلسه بحث و گفتگو ، 

  كند  را منتشر مينويس سند سياسي پيش
  

  اوضاع سياسي، چشم انداز ها
 و سياست ما

 
  اوضاع سياسي - 1
 

  :مقدمه
 

 در طول دو سال گذشته بطور فزاينده اي  سياسي كشور ما با تمام وخامت آن،اوضاع
رابطه كشور با دنياي خارج وخيم تر . تحت الشعاع تشديد بحران اتمي قرار گرفته است

. گشته و پروژه هسته اي جمهوري اسالمي به يك بحران بين المللي فرا روئيده است
 نتايج  از– رسمي و غير رسمي – اقتصادي كشور مفشار بين المللي بر حكومت و تحري

بين المللي شدن اين بحران است و خطر حمله نظامي از جمله پي آمد هاي آن مي 
از يك سو، با تشديد بحران سياسي و اقتصادي در كشور، بيش از پيش . تواند باشد

مطالبات بي شمار مردم بي پاسخ مانده و سركوب مي شود، از طرف ديگر بحران در 
 تشديد شده و از آن به عنوان وسيله اي براي خارج و درگيري با جامعه بين المللي

سركوب جنبش هاي اجتماعي و اعتراضات و تحميل فقر و نابساماني اقتصادي و 
  .اجتماعي بر مردم استفاده مي شود

 نيست كه در گوشه اي از كشور شاهد اعتصاب يا تظاهرات و اعتراض كارگران به روزي
شكاف ميان اقليت . ا عمومي شده استفقر تقريب. تعويق پرداخت حقوقشان نباشيم

محدودي كه بر تمامي ثروت هاي ملي كشور چنگ انداخته اند، و اكثريت بزرگ مردم 
  .كشور كه زير خط فقير زندگي مي كنند، هر روز عميق تر مي شود

 هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي در طول دو سال گذشته دوران سختي را پشت جنبش
 و بازداشت روشنفكران دگر انديش، محاكمه فعالين جنبش تهديد. سر گذاشته اند

دانشجوئي و صدور احكام سنگين زندان براي آن ها و باالخره زنداني كردن فعالين 
سنديكاي شركت واحد و سركوب اعتصاب اعتراضي كارگران، و نيز جلوگيري از تشكيل 

كه جنبش هاي مجمع عمومي كانون نويسندگان ايران، بيانگر شرائط دشواري است 
  .اجتماعي و فعالين نهاد هاي مدني و صنفي با آن مواجه اند

هاي  هاي سياسي چه در حكومت و در درون جناح بندي  دو سال گذشته، صفطي
اينهمه در ارتباط با . حكومتي، و چه در ميان نيروهاي اپوزيسيون دگرگون شده است

اي از  المللي و منطقه ت بينسو، و مسائل و تحوال هاي جاري اجتماعي از يك جنبش
در نبود اپوزيسيون مستقل نيرومند و عدم . سوي ديگر بوده و از آنها تأثير پذيرفته است

انداز  گيري جنبش مقاومت سراسري مردم در برابر استبداد مذهبي، به واقع چشم شكل
  .شود بسيار تيره و تاري در پيش روي جامعه ما گشوده مي

 
  : جمهوري اسالمي- الف

 
هاي آن از جانب عناصر  با تشكيل مجلس هفتم و تصرف اكثريت وسيع كرسي -1

اي، دولت خاتمي در باقيمانده  خواه، جناح خامنه دستجات مختلف وابسته به جناح تماميت
. اندازي يك فرودگاه نيز باز ماند عمر خود كامالً فلج گرديد، چنان كه حتي از راه

ها پيش شروع شده بود، روند   كه از مدتومتين حكطلبا نشيني و تضعيف اصالح عقب
تشتت و تجزيه دروني آنها را شدت بخشيد، به طوري كه از اتخاذ مشي مشترك و 
. معرفي كانديداي واحد در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري هم ناتوان ماندند

م از آن، چگونگي برگزاري انتخابات و تركيب اين مجلس، جدا از رويگرداني وسيع مرد
رهبري، (نمايانگر آن بود كه از اختيارات اين مجلس به نفع ديگر نهادهاي حكومتي 

  .باز هم كاسته شده است) شوراي نگهبان و غيره
برگزاري انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، نمايش ديگري از تقلب، دغلبازي و  -2
 ميليون 20قام رسمي، حدود با وجود همه تمهيدات آن، طبق ار. اعتباري حكومت بود بي

غالب كانديداها، عالوه بر . نفر از دارندگان حق رأي از شركت در آن خودداري كردند
كوشيدند كه خود را مبرّا از سابقه و عملكرد   ميكارانه،ها و شعارهاي فريب طرح وعده

 هرچند كه تبليغات انتخاباتي پيرامون رسيدگي به. تاكنوني رژيم حاكم وانمود كنند
و نظاير اينها، در كشاندن اقشاري از مردم به » مسائل جوانان«، »مشكالت معيشتي«

اي، مؤثر  نژاد، تا اندازه ها و دادن رأي به كانديداهايي مانند كروبي و احمدي پاي صندوق
آبرويي گسترده رفسنجاني، در  اعتباري اصالح طلبان حكومتي و بي بوده، و اگرچه بي

» پيروزي«زدها تأثير داشته است، اما عامل تعيين كننده در تركيب نهايي آراي نام
 با، »بيت رهبري«اي و  يافته جناح خامنه نژاد، همانا دخالت وسيع و سازمان احمدي

كارگرداني شوراي نگهبان و اجراي سپاه پاسداران و بسيج و برخي نهادهاي وابسته 
ن جناح كه حتي قادر به توافق اي. ديگر، درجريان اخذ و شمارش و اعالم آراء بوده است

حزب «بر سر كانديداي واحدي هم نشده بود، توانست با تباني و تمركز عمده نيروهاي 
هاي  حركت با چراغ«گيري از تاكتيك  تر و بهره  ناشناختهدخود بر روي نامز» پادگاني
به » سردار سازندگي«، رفسنجاني و طرفدارانش كه در انتظار بازگشت مجدد »خاموش

هاي شريكان »جفا«سند رياست جمهوري بودند، غافلگير كنند، چنان كه وي، در برابر م
  .نداشته باشد»  زمانمپيشگاه اما«اي جز شكايت در  و رقيبان حكومتي خويش، چاره

اين انتخابات، بعد از تصرف مجلس، گام مهم ديگري در كنار زدن رقبا و تصاحب  -3
اي و  تر كردن نسبي حكومت به نفع خامنه ستهمه قوا و تمركز بيشتر قدرت و يكد

بندي دو انتخابات اخير بر همگان آشكار كرد  لكن نحوه برگزاري و سرهم. جناح وي بود
 آزادي انتخاب در محدوده تنگ و پذيرشكه جناح غالب حكومتي حتي حاضر به 

اگر مقوله انتخابات، كه در طول عمر جمهوري . ها نيز نيست» خودي«اختصاصي 
المي همواره غيردموكراتيك بوده، قبالً به عنوان روشي براي تقسيم قدرت و مناصب اس

حاال ديگر بدان عنوان نيز پذيرفته . شد هاي حكومتي بكارگرفته مي در ميان جناح
از اين رو نيز، در حالت تداوم سلطه اين جناح، انتخابات آتي در جمهوري . شود مين

  .نخواهد بود» صاباتانت«و » همگزيني«اسالمي چيزي جز 
آن در » پايگاه«و يا » مشروعيت«انتخابات رژيم در گذشته، نشان دادن» فايده «اگر

سابقه دو انتخابات اخير، بيش از هر  شد، رسوايي بي انظار داخلي و خارجي محسوب مي
  .زمان ديگري، فقدان مشروعيت واقعي اين حكومت را كامالً آشكار ساخت

و تشكيل دولت احمدي نژاد، روند تصفيه و كنار زدن رقيبان بعد از انتخابات  -4
رئيس جمهور جديد، كه در تبليغات انتخاباتي خود را . حكومتي به شدت ادامه يافته است

اي به تصفيه  خامنه» جاروكش«كرد، در واقع، به عنوان  معرفي مي» جاروكش ملت«
هاي سياسي و  و موقعيترفسنجاني از مناصب » كارگزاران«طلبان حكومتي و  اصالح

اصالح طلبان حكومتي كه هنوز حضور كمرنگي در مجلس، . اقتصادي پرداخته است
اندازي جرياناتي چون  ها دارند و براي تشكيل و راه ها و بعضي نهادها و انجمن رسانه

 ركوشند، بيش از ديگ مي» جبهه دمكراسي و حقوق بشر«و يا » حزب اعتماد ملي«
آنها بعد از هشت سال حضور در رأس قوه مجريه، فقط موقعيت . اند ها تضعيف شده جناح

. اند، با بحران هويت و تشتت دروني نيز روبرو هستند خود در حكومت را از دست نداده
شان در تمامي  شان، تزلزل در مواضع هاي ناتواني اصالح طلبان در عمل به وعده

زه اساسي آنها بوده، انفعال و و انگي» دغدغه« كه »حفظ نظام«ها به غير از  عرصه
و ناديده گرفتن . ارادگي در مقابل تهاجم نيروهاي مخالف اصالحات در درون حكومت بي

هويتي  ها، عوامل اصلي شكست ديروز و بي هاي عادالنه توده بخش بزرگي از خواست
اح اي و جن  خامنه»دفتر«تر از آن كه از طريق تمهيدات  آنها بسيار پيش. امروز آنهاست

شان  اي از پايگاه اجتماعي وي كنار گذاشته شوند، سرمايه اصلي خود يعني بخش عمده
  .را از دست داده بودند

در بخشي » مجمع تشخيص مصلحت نظام«رفسنجاني و دار و دسته او، كه هنوز در  -5
هاي دولتي و  از روحانيت، در اقليت مجلس و مطبوعات، درمديريت بعضي از بنگاه

كوشند كه در برابر تهاجمات جناح غالب،  ره، حضوري فعال دارند، ميخصوصي و غي
يا » محلل« و ظرفيت خود را به عنوان كرده خود را حفظ  االمكان نيروها و پايگاه حتي

بخشي از . هاي دروني حكومت نگهدارند حلقه واسطه در حل مناقشات و بحران
سنجاني، طي دو دهه گذشته گردانندگان و عناصر اين جناح، و به ويژه خاندان رف

اند كه،  هاي كالني در داخل و خارج انباشته هاي گزافي به چنگ آورده و سرمايه ثروت
كه مورد اشتراك همه دستجات حكومتي است، به هيچ » دغدغه حفظ نظام« از صرفنظر

به همين . وجه حاضر نيستند آنها را در معرض مخاطرات داخلي و خارجي قرار بدهند
ي براي حل »راه كار«، عوامل اين جناح در حكومت اكنون در جستجوي دليل نيز

ها،   خطر مسدود شدن حسابازبحران اتمي جمهوري اسالمي به خاطر جلوگيري 
  .محاصره اقتصادي و يا تهاجم نظامي خارجي هستند

خواه غالب با كنار زدن رقباي خود، به عناوين و اشكال گوناگون، در  جناح تماميت -6
يكدست كردن هرچه بيشتر حكومت و تحكيم موقعيت مطلقه ولي فقيه در رأس صدد 

هاي شديد بين  اما همان طور كه دعواهاي درون مجلس و كشمكش. آن بوده و هست
 وزير نفت، اليحه بودجه دولت براي وصاًاكثريت آن و دولت بر سر تعيين وزراء، وخص
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نشان داده است، هم اكنون  و نصب ديگر مقامات و مسئوالن حكومتي، 1385سال 
  :دستكم سه دسته مشخص در درون اين جناح قابل تمايز است

وي، رياست قواي مقننه و قضائيه » بيت«اي، كه عالوه بر  دار و دسته شخص خامنه -
و بخشي از شوراي نگهبان، روحانيت » شوراي امنيت«و راديو و تلويزيون رژيم و دبيري 

  .شود و غيره را شامل مي» حوزه«و 
جامعه «تر اين جناح كه بخشي ديگر از شوراي نگهبان،  جريانات و كادرهاي قديمي -

و نهادهاي وابسته به آن، » جمعيت مؤتلفه«، »مدرسين حوزه علميه«و » روحانيت
  .گيرد و نظاير اينها را در بر مي» آبادگران«بخشي از 

ي از مسئوالن نهادهاي امنيتي و دار و دسته اي از فرماندهي سپاه و بسيج رژيم، تعداد -
و » اهللا حزب«و » ايثارگران«و روحانيت، » حوزه«انتظامي قبلي و فعلي رژيم، بخشي از 

  .اند نژاد گرد آمده امثال اينها كه حول محور رياست جمهوري احمدي
 اين دستجات كه در تبعيت از ولي فقيه، به عنوان سركرده جناح، همداستانند همه

را در اختيار دارند و دولت احمدي » مجمع تشخيص مصلحت نظام« و اكثريت مجلس
هاي متفاوت، بين اين سه گروه  هاي آن، به نسبت نژاد هم دولتي ائتالفي است كه پست

  اصلي تقسيم و تصاحب شده است
در ميان سه دسته فوق، دسته اخير كه كمتر شناخته شده، و به تازگي نيز به مقام و  -7

هاي  هايي از مسئوالن و عوامل ارگان لي خود دست يافته است، گروههاي فع موقعيت
و ديگر نهادها و » اهللا انصار حزب«هاي ويژه سپاه پاسداران و بسيج،  امنيتي رژيم، يگان

هاي مشابه   بنيادهاي اقتصادي رژيم و ديگر نهادها و ارگاني،هاي مذهبي حكومت انجمن
 ترور، بازداشت، شكنجه مخالفان، ايجاد و اداره آنها هستند كه غالباً از جمله عامالن

ها  هاي مخفي و اختصاصي، حمله به اجتماعات مردم، به آتش كشيدن كتابفروشي زندان
اين دسته، در . اند  و غيره بودهها و مراكز فرهنگي، سانسور و توقيف نشريات و كتاب

 آنها، و به واسطه اين طلبان حكومتي و در روند مقابله با ساله اصالح دوران دولت هشت
گونه اقدامات و تهاجمات، نقش و موقعيت نسبتاً باالتري در درون حكومت پيدا نموده و 

به غير از برخي اقشار . به يكي از نقاط اتكاي اصلي نهاد واليت فقيه تبديل شده است
كنند، بخش  متحجر و متعصب مذهبي كه هنوز از اين قبيل دستجات طرفداري مي

هاي  اه اجتماعي اين دسته و يا اين جناح را، به طور كلي، افراد و عناصر گروهغالب پايگ
ضابط «، »اللهي حزب«، »بسيجي«دهند كه تحت عناوين  جيره بگير رژيم تشكيل مي

و غيره، سهمي ولو اندك از » بنياد شهيد«يا »  كميته امدادششتحت پو«، »قوه قضائيه
هاي بودجه »خاصه خرجي«اين نهادها و يا هاي گسترده گردانندگان  حاصل غارتگري

  .آورند دولت به دست مي
جايي مهم ديگري در تركيب سردمداران  در پي دو انتخابات گذشته، تغيير و جابه -8

حكومت اسالمي پديد آمده و آن تنزل نسبي روحانيت در كسب مقامات باال و ارتقاي 
رويگرداني و بيزاري . تموقعيت فرماندهي سپاه و بسيج در دستگاه حكومتي اس

 سرشناس آن، زمينه ساز اين تغيير و صرها از حكومت ماليان و عنا روزافزون توده
جايي است، هرچند كه توسل بيش ازپيش ولي فقيه به نيروهاي نظامي و امنيتي  جابه

براي عقب راندن رقيبان و تحكيم موقعيت خود، طي چند سال گذشته، نيز به آن 
 اما، عالوه بر اينها، بخشي از فرماندهي سپاه و مسئوالن امنيتي .سرعت بخشيده است

اند و، ضمناً به نارضايتي و انزجار اكثر  كه در پناه قباي همان ماليان حاكم پرورش يافته
هاي باالتر و سهم  مردم از عملكرد آنها نيز واقف هستند، در صدد تصاحب موقعيت

 حاصل اينهمه آن كه اكنون ديگر سپاه پاسداران .اند تر از امكانات حكومتي برآمده افزون
 و فقط حافظ قدرت حكومت اسالمي نيست، بلكه خود شريك بگريتنها سرنيزه سركو

هاي  تاكنوني در ميان جناح» قاعده بازي«اين امر نه تنها . روحانيت در اين قدرت است
توقعات و زند، بلكه موقعيت خود ولي فقيه را هم در برابر  حكومتي را برهم مي

 وابستگي بيش از پيش الوه،به ع. كند تر مي هاي فرماندهان نظامي شكننده طلبي جاه
» فراجناحي«اي به يك جناح و اعمال سركردگي رسمي و علني آن، ايفاي نقش  خامنه
  سازد ها را، براي او بيش از هميشه دشوار مي در بين جناح» حكميت«و يا 

اگر طي . هاي اصلي دولت جديد است رها و سياستبازگشت به گذشته، يكي از شعا -9
اي و رفسنجاني در صدد برگرداندن اوضاع به شرايط  سال دوره خاتمي، خامنه هشت

 بودند، مسئوالن اين دولت در خيال بازگرداندن جامعه امروز به 1376پيش از خرداد 
انديشه ايجاد نامند، در  مي» دولت اسالمي «رااينان كه خود .  هستند1360وضعيت دهه 

تشديد خفقان و سركوب، . هستند» حاكميت جهاني اسالم«و نهايتاً، » جامعه اسالمي«
ها و نشريات، فشار بيشتر بر زنان و جوانان به  بستن فرهنگسراها، سانسور كتاب

 و نهادهاي ها هاي هنري، انحالل انجمن هاي گوناگون، محدوديت بيشتر بر فعاليت بهانه
ي غيردولتي، و متقابالً ترويج بيشتر تعصبات و خرافات مذهبي، تبليغ ها مدني و سازمان

هاي عزاداري و  ها، هيأت»حوزه«هاي كالن به  ، اعطاي كمك»دولت امام زمان«
ها به گورستان جانباختگان  ، تبديل دانشگاه»هاي زيارتي كاروان«زني،  هاي سينه دسته

احمدي نژاد براي پيشبرد اين سياست هايي از تالش دولت  نمونه. . . جنگ ويرانگر و 
اما، طرح و تبليغ اين گونه . با برخورداري از حمايت جناح غالب و اكثريت مجلس است

ها، درعين حال، نمايانگر ناتواني و درماندگي آن در پاسخگويي به نيازهاي  سياست
  . آنهاستراضاتعاجل مردم و تالش براي خاموش كردن صداي اعت

نژاد، اتخاذ   اهداف جناح حاكم از روي كار آوردن دولت احمدييكي ديگر از -10
در مناسبات خارجي به تنش » زدايي تنش«، تبديل سياست »فرار به جلو«هاي  تاكتيك

بحران اتمي رژيم از موضع تهديد و » حل«آفريني آشكار و، در نهايت، تالش براي 
اي اتمي جمهوري اسالمي ه به طوري كه بحران ناشي از ماجراجويي. نمايي است قدرت

هاي گذشته، شدت و دامنه افزونتري يافته و  كه از چندسال پيش شروع شده، طي ماه
انگشت نهادن روي . خطر تقابل و رويارويي با جامعه جهاني را دوچندان ساخته است

 نقشه زمحو اسرائيل ا«هاي رژيم اسرائيل، طرح و تبليغ مكرر  ها و تجاوزگري زورگويي
و شعارهاي يهودستيزانه و نژادپرستانه از طرف رئيس جمهوري رژيم، به » هخاورميان

قصد تحريك احساسات و تعصبات بخشي از مسلمانان جهان و بسيج نيرو براي 
هاي جهاني و به ويژه دولت آمريكا، نشانه روشني از تنش آفريني  رويارويي آتي با قدرت

» عمليات استشهادي«هاي  روهتشكيل گ.  استنهجويي رژيم در اين زمي و ستيزه
، نمونه ديگري از »القاعده«و تهديد توسعه تروريسم اسالمي به شيوه ) انتحاري(

هاي خارجي  تحريك افكار عمومي در جامعه جهاني و قدرت نمايي آن در مقابل دولت
 بيشتر چهجمهوري اسالمي، با اين گونه تشبثات، در پي آنست كه با باال بردن هر. است
هاي  هاي اقتصادي و يا تهاجم نظامي براي آمريكا و ديگر قدرت هاي مجازات هزينه

. ها و مذاكره با رژيم نمايد جهاني، آنها را ناگزير از انصراف از اعمال و اجراي آن مجازات
و ارجاع » المللي انرژي اتمي آژانس بين«اما پيشبرد اين سياست، همان طور كه آراي 

تر رژيم در صحنه  دهد، به انزواي افزون نيز گواهي مي» نيتشوراي ام« به انپرونده اير
جهاني منجر شده و با تشديد تهديدات و خطرات مداخله خارجي، تبعات فاجعه باري را 

  .براي آينده جامعه ما تدارك ديده است
اي جمهوري اسالمي اكنون به يك مسئله كامالً سياسي،  هاي هسته ماجراجويي -11

اما نه در دوران رژيم . المللي تبديل شده است به يك بحران بزرگ بيناگر نه نظامي، و 
و نه در دوره رژيم اسالمي، هيچگاه توجيه فني و ) كه آغازگر اين ماجرا بوده(سابق 

.  اتمي براي صاحبان اصلي اين جامعه مطرح نشدهاي اقتصادي و زيست محيطي برنامه
ران به انرژي اتمي نيازمندست يا نه؟ هيچكس به مردم توضيح نداد كه آيا اساساً اي

هاي طوالني مدت و قصورات رژيم از تعهدات و  كاري اكنون نيز كه ماجراي پنهان
المللي برمال شده، جمهوري اسالمي در تالش سياسي كردن و حتي نظامي  موازين بين

غرور «خواهند با تحريك احساسات و  سردمداران حكومتي مي. كردن اين مسئله است
ايران، با راه اندازي تظاهرات » نهضت ملي نفت«پايه با  هاي بي ، با قرينه سازي»ملي

حكومتي و انواع ترفندهاي تبليغاتي ديگر، از اين مسئله در جهت مقاصد 
خطر تحريم و تعرض نظامي بر فراز جامعه ما . نندبرداري ك شان بهره خودغرضانه

هاي  هاي آن در برنامه دالر از داراييافكن شده، در حالي كه با صرف ميلياردها  سايه
. اتمي هنوز يك كيلو وات برق هم توليد نشده و معلوم هم نيست كه هرگز توليد بشود

» تحقيق و توسعه«هاي  عقب ماندگي شديد صنعتي، فني و علمي ايران، كه كل هزينه
اعالم شده آن، در قياس با توليد ناخالص داخلي، حتي به يك سوم ميزان متوسط 

تا چه » پيشرفت علمي«رسد، گوياي آن است كه ادعاهاي رژيم درباره  جهاني هم نمي
  .كارانه است اندازه دروغ و فريب

بحران اقتصادي گريبانگير جامعه ما دردوره گذشته حادتر شده و با ادامه و اجراي  -12
اقتصاد ايران، به رغم برخورداري از . هاي دولت جديد، شديدتر مي شود سياست

 ميليارد دالر در 45رآمدهاي سرشار نفتي كه در دو سال اخير دو برابر شده و به حدود د
 رسيده است، نه توان پاسخگويي به نيازهاي اساسي اكثريت مردم را دارد كه 1384سال 

با گراني و فقر فزاينده روبرو هستند، نه امكان رقابت با صنايع و توليدات خارجي را دارد، 
ها گواه آن است، و نه قدرت ايجاد  ها و كارگاه ه شدن روزانه كارخانهكه تعطيلي و بست

نرخ تورم . شود اشتغال براي نيروي كار، كه روز به روز معضل بيكاري در آن شديدتر مي
 درصد است، نه فقط 30 درصد، و در واقع بيش از 14ها كه بر پايه منابع رسمي  قيمت

  . نسبت جوامع مشابه ايران نيز بسيار باالستدر مقايسه با نرخ متوسط جهاني بلكه به
هاي   كه مورد توافق و اجراي غالب جناح–چارچوب اصلي سياست اقتصادي دولت  -13

تعديل « همان سياست معروف – سال گذشته بوده 16ها در  حكومتي و دولت
ادها تازي انواع نه است كه، در عمل، تلفيقي از ليبراليسم افسارگسيخته و يكه» اقتصادي

ها و   وابسته به سران و وابستگان جناحاصيو بنيادهاي مافيايي دولتي، خصوصي و اختص
مجمع «، مصوبات  )1384 -88(برنامه چهارم اقتصادي «. دستجات حكومتي است
 قانون اساسي رژيم، و 44و از جمله در مورد تفسير اصل » تشخيص مصلحت نظام



 ۱۳۷   ويژه کنگره هفتم- ۱۳۸۵  خرداد                                  اتحاد كار  
 

    صفحه  
 

10

نژاد،  دولت احمدي. كند  تأكيد و تصريح مياين چارچوب عمومي را. 1385قانون بودجه 
هايي را تبليغ  فريبانه، در اين زمينه هم طرح و برنامه  همان شعارهاي عوامتعقيبدر 
است كه از آغاز استقرار رژيم اسالمي مطرح » خودكفايي«يكي از آنها شعار . كند مي

سابقه  حجم بي. استنما شده  گرديده، به هيچ جا نرسيده و امروز هم كامالً كهنه و نخ
پايه   سال گذشته، ركود بيشتر صنايع توليدي كشور، بير ميليارد دالري د40واردات 

» پوپوليستي«ها و شعارهاي  حرف. دهد بودن اين قبيل شعارها را به روشني نشان مي
و اجراي » هاي مردم بردن پول نفت بر سر سفره«نژاد درباره  اسالمي دولت احمدي

پايه و فريبكارانه   بيازهو غيره نيز، به همان اند» مافياي نفتي«له با و مقاب» عدالت«
ها و منازعات جناحي عمالً امكان اجرا  ها يا به واسطه رقابت اين گونه طرح. است
هاي  ها در حفره يابند و يا، در صورت تصويب و اجرا هم، بودجه اختصاصي بدان نمي

قصد واقعي از . شود محلي حيف و ميل ميهاي اداري و  بوروكراسي وسيع و باندبازي
ارائه و احياناً، اجراي آنها، اختصاص بخش ديگري از بودجه عمومي به برخي نهادها و 

چنان كه مبالغ . انجامد بنيادهاي رژيم بوده و نهايتاً نيز به صدقه دهي و گداپروري مي
ورت تقسيم غنائم ميان گزافي كه از بودجه امسال به اين دسته از نهادها و بنيادها، به ص

 يافته است نه تنها عمالً هيچ گرهي را از مشكالت يصباندهاي جناح غالب، تخص
ها، بخش ديگري از اندك  گشايد بلكه با دامن زدن به تورم قيمت تهيدستان نمي

يا با » مافياي نفتي«اما مقابله با . ربايد هايشان مي مانده درآمدها را نيز از سفره  باقي
واردي، با حرص و ولع   تازهندهم، در واقع حكايت از آن دارد كه با» اقتصاديمفاسد «

بيشتر، به جمع باندهاي حاكم افزوده شده كه با طرح اين گونه شعارها و تهديد حريفان 
در بودجه . تر و سهمي بيشتر از خوان يغما براي خود كسب نمايد خواهد جايي وسيع مي

هاي وابسته به سپاه پاسداران در خرج و  و شركتامسال، عالوه بر سهمي كه نهاد 
هاي  نيروهاي مقاومت بسيج و رده«اند،  ها پيش داشته از سال» بودجه عمراني«اجراي 
شناخته شده و سهم قابل توجهي هم » هاي عمراني طرح«هم به عنوان مجري » تابعه

رعرصه هاي اين دولت د تأثير مجموعه سياست. از اين طريق به چنگ آورده است
 بيشتر دامن زده، توليد و كسادياقتصادي تاكنون اين بوده كه به ركود و 

ها را سرعت  هاي توليدي را دچار اختالالت شديدتري كرده و فرار سرمايه گذاري سرمايه
  .و شدت بيشتري بخشيده است

رند ب  ميليون از جوانان و جويندگان كار در ايران از مسئله بيكاري رنج مي5بيش از  -14
در . دهند هاي دانشگاهي تشكيل مي كه نزديك به يك ميليون نفر از آنها را تحصيلكرده

حالي كه جامعه ما به واقع از امكانات كافي براي توسعه اقتصادي و تأمين اشتغال براي 
 رژيمي كه بر مقدرات آن حاكم گشته نه فقط عمالً از خود در ارست،نيروي كار برخورد

هايش، معضل بيكاري را  سياستي ها و بي ليت نموده بلكه با سياستاين باره سلب مسئو
اي تشديد كرده و تبعات دردناك اقتصادي و اجتماعي آن را بر جاي  سابقه به طرز بي
  .نهاده است

مسئله فقر در جامعه ما چنان ابعادي پيدا كرده است كه برعكس ادعاهاي  -15
توان يكي از  را مي» فقرزدايي«نه مسئوالن حكومتي سابق و كنوني، فقرزايي و 

هاي  در سرزميني كه از ثروت. پيامدهاي مستقيم حاكميت اسالمي به حساب آورد
 تا 30 ديگر، برخوردار است شورهايطبيعي و انساني زيادي، در مقايسه با بسياري از ك

نابرابري در توزيع درآمدها . برند  درصد ساكنان آن زير خط فقر مطلق به سر مي40
هاي  نان شدتي يافته است كه نه فقط شواهد و واقعيات ملموس بلكه حتي گزارشچ

ها و  رواج بيكاري، گسترش فقر و تشديد نابرابري. رسمي نيز قادر به كتمان آن نيستند
هاي  فروشي، قاچاق و انواع آفات و بزهكاري تبعيضات، طبعاً، گسترش و اشاعه فساد، تن

 3طبق ارزيابي كارشناسان تعداد معتادان امروز ايران از . تاجتماعي را به دنبال آورده اس
اندازي، به ويژه در ميان جوانان،  چشم رواج يأس، نوميدي و بي. رود ميليون نفر فراتر مي

 شرايطي است كه حاكميت جمهوري اسالمي به طور كلي و خصوصاً واسطهنتايج بال
  .ه استنژاد، بر جامعه ما تحميل كرد جديد آن، دولت احمدي

 
  اپوزيسيون-  ب

 جمهوري اسالمي را بدون توجه به حوادثي كه طي سال هاي اخير تاثيرات اپوزيسيون
  .تعيين كننده اي در صف بندي هاي آن گذاشته است، نمي توان ارزيابي كرد

بازي نقش اپوزيسيون در درون پوزيسيون .  شكست اصالح طلبان دولتي، شكستبا
ثرات پا برجائي در صف بندي هاي درون اپوزيسيون بر جاي اما ا. رنگ خود را باخت

از نتايج مثبت آن اين كه بر توهم دمكراسي ديني نقطه پايان گذاشت و تلفيق . گذاشت
 نمودهاي برجسته اش در هيات واليت فقيه، ازبين نهاد دين با نهاد دولت را كه يكي 

 تجلي يافته است، بر جسته بمثابه اصلي ترين دشمن دمكراسي در شرائط كنوني ايران
  .تر ساخت

 عمده ترين صف بندي هاي درون اپوزيسيون ايران را مي توان به شرح زير اكنون
  .دسته بندي كرد

دولت را تابع راي و اراده مردم .  نيروهايي كه خواهان حق حاكميت مردم هستند- الف
ه بازگشت به سلطنت جدائي دين از دولت، هر گونه حكومت مذهبي و هر گون. مي دانند

اكثر جريانات، احزاب و شخصيت . را منتفي دانسته خواستار استقرار جمهوري هستند
  .هاي دمكرات و چپ ايران، در زمره اين نيروها هستند

سياست حذف فيزيكي اين .  ضعف اين نيرو پراكندگي و بي برنامگي آن استبزرگترين
مي و نيز رژيم گذشته امكان شكل نيروها از صحنه سياسي كشور توسط جمهوري اسال

بخش مهمي از فعاالن اين نيرو مجبور . دادن به آن در سطح كشور را از بين برده است
  .به ترك كشور گشته اند

سرلوحه .  نيرو بزرگترين پتانسيل را در ميان آزاديخواهان و فرهيختگان جامعه دارداين
ردم و آزادي انتخاب در ايران است، برنامه اين نيروها آزادي ها و حقوق مدني آحاد م

خواست هائي كه امروز در جامعه فراگير شده اند، طي سال هاي اخير گام هاي اميدوار 
 و اتحاد در صفوف اين نيروها در داخل و خارج از كشور گيكننده اي در جهت هماهن

  .برداشته شده است
 
ه سلطنتي آن دفاع مي  نيروها و جرياناتي كه از حكومت مشروطه چه اسالمي و چ-ب

در واقع حق حاكميت مردم را به مذهب و متوليان مذهب يا حق ارثي پادشاه . كنند
از يك سو جريانات مذهبي كه رسما جدائي نهاد دين از نهاد دولت را . مشروط مي كنند

از طرف ديگر طرفداران بازگشت به مشروطه سلطنتي در . نپذيرفته اند، در اين زمره اند
  . كشور، در اين گروه بندي قرار دارندخارج از
 اصالح طلبان دولتي كه مدعي دمكراسي ديني و واليت مشروطه بودند، ضربه شكست

اما حضور نظامي آمريكا در . مهلكي را بر نيروهاي طرفدار تلفيق دين و دولت زده است
را به منظقه روح جديدي بر طرفداران بازگشت مشروطه سلطنتي دميده است و اين نيرو 

برخي جريانات نيز از هم اكنون به اين حضور و استفاده از آن در . تكاپو انداخته است
  .تغيير رژيم اميد بسته اند

 قوت دو نيروي مشروطه خواه، برخورداري آن ها از تجربه حضور در قدرت و نقطه
همين امر در عين . شركت در اداره امور كشور در رژيم گذشته يا حكومت فعلي است

حال، با توجه به كارنامه سياهي كه اين دو رژيم پشت سر گذاشته اند، نقطه ضعف آن 
  .ها نيز محسوب مي شود

 بر اين دو گروه بندي بزرگ در اپوزيسيون نيروها و گروه بندي هاي ديگري نيز عالوه
رابطه اين . وجود دارند كه مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت، از آن جمله است

 ديگر بخش هاي اپوزيسيون طي دو دهه گذشته قطع بوده و سياست جاري آن نيروها با
 مي كنند و چه در برخورد با اپوزيسيون، الها چه در عرصه خط مشي سياسي كه دنب

قبل از آن كه تابع تحوالت درون جامعه و يا اپوزيسيون باشد، محصول مصلحت 
رك خاص آن ها از صف انديشي هاي و اولويت بندي هايي حول منافع گروهي و د

  .بندي ها بر محور خود آن هاست و از بحث ما خارج است
 
 
   جنبش هاي اجتماعي- ج
 

 مهم دوره دو ساله اخير جابجائي نيرو ها و نيز نقش و موقعيت جنبش هاي ويژگي
  .اجتماعي با توجه به تحوالت سياسي و اجتماعي سال هاي اخير است

 
داليل . ، نقش و موقعيت برجسته اي يافته است طي دو سال گذشته كارگريجنبش

  :آن را مي توان در دو عرصه كامال متفاوت جست و جو كرد
با توجه به تحوالت اقتصادي و سياسي سال هاي اخبر و بي حقوقي مفرط كارگران از  -

جمله معلق نمودن قانون كار موجود، حكومت در مناسبات ميان كارگران و كارفرمايان، 
اين امر بازتاب خود را در حاكم . ارفرمايان و به زيان كارگران دخالت كرده استبه نفع ك

 كار آشكار ساخته است و در شرائط فقدان هر گونه طشدن قانون جنگل در محي
تشكيالت كارگري براي دفاع از حقوق كارگران، سطح زندگي كارگران به طرز روز 

 سال گذشته عدم پرداخت دستمزها، بيهوده نيست كه طي دو. افزوني تنزل يافته است
 تبديل شده رهمبارزه براي تامين معاش و حق حيات در ميان كارگران، به يك امر روزم

  .است
گسترش فقز و بيكاري، بحران مزمن اقتصادي و تعميق شكاف ميان فقر و ثروت در  -

در جامعه، بي توجهي به خواست هاي صنفي و روزمره مردم، آرايش قواي جديدي را 
جامعه بوجود آورده است و خواست عدالت اجتماعي را به يكي از محوري ترين خواست 
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 كارگري به انحاء گوناگون نمايان شده جنبشهاي عمومي تبديل نموده و بازتاب آن در 
  .است

 كارگري امروز با سه خواست محوري، فعال ترين جنبش اجتماعي در صحنه جنبش
  :كشور ماست

ز درآمد متناسب با سطح تورم و افزايش دستمزد ها به تناسب حق برخورداري ا -
.. افزايش قيمت نيازمندي هاي اوليه كارگران، پرداخت دستمزها و مزاياي عقب افتاده و 

كه مورد توجه وسيع ترين نيروي كارگري است و بيشترين اعتراضات را برانگيخته 
  .است

 هاي حكومتي موجود در محيط حق تشكل، ايجاد سنديكاي مستقل به جاي ارگان -
كارگري، حق بستن قراردادهاي جمعي، حق دفاع از سطح زندگي مناسب و برخورداري 

  .از محيط كار مناسب، كه مورد توجه اقشار آگاه تر كارگري است
حق قانوني اعتصاب و اعتراض براي برآوردن خواست هاي خود در مقابل كارفرمايان  -

  .و دولت
ه ما شاهد صد ها حركت اعتراضي، اعتصاب و بستن جاده ها از  چند سال گذشتطي

سوي كارگران معترض بوده ايم كه همه آن ها بال استثنا بر تامين حداقل زندگي تاكيد 
اما مهم ترين تحول . داشتند و اصوال براي دريافت دستمزهاي عقب افتاده بوده است

تمركز بخش .  كار گري بودسال هاي اخير تالش هاي گسترده براي آيجاد تشكل هاي
مهمي از جنبش كارگري بر خواست تشكيل سنديكاى مستقل كه موجب تحرك 

نيز ...  چون پرستاران آموزگاران و  كارگران و حتي دستمزدبگيران بخش خدمات هم
سازد كه خواست تشكيالت براي دفاع از حقوق كارگران در  گشته است، آشكار مي

نمونه .  مزدبگيران كشور اهميت كليدي يافته استبخش هايي از جنبش كارگران و
برجسته دفاع از حق تشكل، مبارزه كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران در احياي 

  . فعاليت سنديكاي مستقل خود است
 شركت واحد اتوبوسراني تهران با اقدام به احياي فعاليت سنديكاي خود براي كارگران

پرچم يك تشكل مستقل صنفي را برافراشتند و خواست اولين بار در ربع قرن گذشته 
با تشكيل سنديكا . كارگران در متشكل شدن براي دفاع از حقوق خود را عملي ساختند

 عضو و طرح اساسي ترين خواست هاي ارگراناز طريق انتخابات آزاد در ميان ك
 تامين كارگران از پرداخت مزايا و افزايش دستمزها بر اساس افزايش سطح تورم و

حداقل نيازهاي كارگران سرمشق بزرگي براي فعالين ديگر بخش هاي جنبش كارگري 
» كارگري«به همين دليل هم موردحمله اوباش متشكل در ارگان هاي . ارائه نمودند

آن ها با ضرب . قرارگرفتند» شوراهاي اسالمي كار«تا » خانه كارگر« از حزب كومت،ح
نصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديكا تالش نمودند و شتم فعالين سنديكا از جمله م

ادامه كار اين اوباش را . اما قادر به اين كار نشدند. كه اين حركت را در نطفه خفه كننند
 و هيات مديره سنديكا را بازداشت نمود كه رئيس آن آقاي تدادستاني تهران پي گرف

. دليلي در زندان به سر مي بردمنصور اسانلو اكنون شش ماه است بدون ارائه هيچ گونه 
بازداشت هيات مديره سنديكا از همان موقع نيز، با واكنش وسيع كارگران شركت واحد 

 حكومت را به عقب نشيني و ولاعتصاب يك روزه كارگران در همان هفته ا. روبرو شد
وعده آزادي بازداشت شدگان و قول رسيدگي به خواست هاي صنفي كارگران وادار 

ما كشمكش با حكومت بر سر برسميت شناختن سنديكاي مستقل و ديگر ا. نمود
خواست هاي كارگران بعد از يك اعتصاب ديگر در شركت واحد و دستگيري بيش از 

 آن ها و سپس اخراج ده ها نفر از فعالين سنديكا هم چنان اديهزار نفر از كارگران، آز
مايت وسيع در ميان فعالين جنبش ادامه دارد، در اين فاصله كارگران شركت واحد از ح

هاي اجتماعي و نيروهاي سياسي و نيز مجامع كارگري در سطح بين المللي برخوردار 
 بخش حمل و نقل بين يتشده اند و هم اكنون سنديكاي شركت واحد رسما به عضو

  .شهري فدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري در آمده است
 در اين عرصه صورت گرفته است مي توان از تشكيل  جمله تالش هاي ديگري كهاز

كميته پيگيري ايجاد "كميته هاي مختلفي از سوي فعالين جنبش كارگري از قبيل 
هيات "، "كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري"،"تشكل هاي آزاد كارگري

اتحاد كميته هاي كارگري "، " تشكل سراسري كارگران بيكار"،"موسسان سنديكاها
 و "تشكل از كميته كارگري تهران، گيالن، كرمانشاه، خوزستان، سقز، سنندج و بوكانم
   نام برد"كميته دفاع از حقوق دستگير شدگان اول ماه مه"

 همه اين تالش ها طي دوسال گذشته تعرض به حقوق كارگران از طريق عليرغم
د دامنه وسيع تري محدود كردن دامنه شمول و مسخ و بي اعتبار كردن قانون كار موجو

 در صد 95در « بنا به اعالم رسمي از سوي وزارت، كه قانون كار . به خود گرفته است
 تمديد خروج كارگاه هاي زير ده نفر كارگر از شمول باو نيز » .بنگاه ها نياز به اجرا ندارد

قانون كار، شرائط حاكم بر محيط كار غيرقابل تحمل تر و تعرض بر حقوق اوليه 
در كنار اين اقدام تالش براي براي . كارگران دامنه اي گسترده تري به خود گرفته است

رداخت حقوق و منطقه اي كردن دستمزد ها كه به معناي حذف شمول قانون كار و پ
دستمزد پائين تر از مصوب شوراي عالي كار و عدم بر خورداري از حق تامين اجتماعي و 

افزون بر اين با . بيمه بيكاري و بازنشستگي است، بر وخامت اوضاع افزوده است
واگذاري حوزه بازرسي وزارت كار به بخش خصوصي، نظارت بر اجراي صحيح قانون 

 مقررات ناظر بر شرايط كار و به ويژه مقررات حمايتي كار ، ضوابط حفاظت فني و
مربوط به كارهاي سخت و زيان آور ، مدت كار، مزد، رفاه كارگر ، اشتغال زنان و 

عمال تعطيل شده و بي قانوني در مناسبات كار و برخورد كارفرمايان .. كارگران نوجوان 
  .نسبت به حقوق كارگران حكمفرما شده است

 
 پايدارترين و دامنه ترين جنبش هاي اجتماعي نه فقط در طول دو  از زنانجنبش

زنان كشور ما اولين . سال گذشته بلكه در طول تاريخ جمهوري اسالمي بوده است
قربانيان سياست تبعيض رسمي و قانوني در جمهوري اسالمي بوده اند و همواره در 

 در راه رفع اين تبعيض قانوني مبارزه. اشكال مختلف به مقاومت در برابر آن برخاسته اند
و سيستماتيك سرلوحه همه اعتراضات و فعاليت هاي زنان كشور ما در هر مقطعي بوده 

در دو سال گذشته هم تالش هاي گسترده اي در ميان فعاالن جنبش زنان براي . است
 كامل با يتغيير قانون اساسي و ديگر قوانين مدني وجزايي كشور و تامين برابر حقوق

. دان صورت گرفته است و چهره خشن و غير انساني نظام كنوني را افشا نموده استمر
فعاليت كانون ها انجمن ها و انتشار نشريات مختلف از سوي فعالين جنبش زنان، تاثير 
بسزائي در تغيير فرهنگ حاكم بر جامعه ما در مواجهه با نابرابري هاي جنسي و 

رهنگ تبعيض عليه زنان فقط محدود به حكومت ف.  داردعرصهتبعيضات موجود در اين 
و قوانين آن نيست و يك معضل اجتماعي داراي ريشه هاي تاريخي است، اما اين 

  .تبعيض در قوانين حكومت به ستيز عليه زنان ارتقا داده شده است
 مارس 8 دو سال گذشته ما شاهد حركت جمعي زنان كشورمان در برگزاري مراسم طي

در شهر هاي مختلف، از جمله تهران و سنندج، تجمع بزرگ در مقابل روز جهاني زن، 
 و ايجاد كانون هاي متعدد و سايت هاي مختص مسائل 84دانشگاه تهران ددر خرداد 

  .جنبش زنان از آن جمله است
 

دوره هشت سال حكومت اصالح طلبان، دوران اوج و فرود :  دانشجوئيجنبش
اما . پيروزي اصالح طلبان نقش برجسته اي داشتاين جنبش در . جنبش دانشجوئي بود

از همان فرداي اين پيروزي به موازات راديكال تر شدن شعار هاي دانشجويان، محافظه 
 تنها دو سال بعد از 1378 تير ماه 18 ازكاري در اردوي اصالح طلبان غلبه كرد و بعد 

گرايش .  تر شد شكاف بين فعاالن جنبش دانشجوئي و اصالح طلبان عميق76خرداد 
 تير نطفه هايش قابل رويت بود، تقريبا در اواخر دوره اصالح 18به استقالل كه از 

  .طلبان در جنبش دانشجوئي به گرايش غالب بدل شد
فعالين اين جنبش طي .  دانشجوئي امروز شرائط دشواري را پشت سر مي گذاردجنبش

ن و جوانان كشور در عرصه سال هاي گذشته بيش از هميشه به دليل حضور دانشجويا
. فعاليت هاي روزمره سياسي و اجتماعي، زير ذره بين نيروهاي سركوب حكومت بوده اند

دستگيري هاي گسترده فعالين دانشجوئي، صدور احكام طوالني مدت از سوي دادگاه ها 
و اخيرا استفاده از حربه محروميت از تحصيل براي آنان عرصه عمل اين جنبش را هر 

اما عليرغم همه اين تضييقات عليه دانشجويان فعال، جنبش . دود تر نموده استچه مح
 و بي ددانشجوئي نقش واسط بسيار مهمي در اشاعه فرهنگ مقاومت در برابر اسبدا

حقوقي و اعالم همبستگي گسترده با اعتراضات در ساير جنبش هاي اجتماعي ايفا مي 
ترين نيروي فعال در صحنه مقاومت در در سال هاي گذشته جنبش دانشجوئي مهم .كند

مبارزه دانشجويان در باز كردن فضاي . برابر يورش به آزادي و حقوق اساسي مردم بود
  . داشته استيسياسي به سهم خود نقش بارز

 دانشجووئي اگرچه طي دو سال گذشته همواره زير فشار بوده و فعاالن آن جنبش
دان قرار داشته اند، اما در عين حال اين همواره در معرض بازداشت و محاكمه و زن

جنبش در تالش براي تداوم حضور خود از يك استحكام نسبي برخوردار شده است كه 
  . قمع كندورژيم ديگر قادر نيست به سهولت آن را قلع 

 نمونه هاي برجسته تحرك جنبش دانشجوئي طي دو سال گذشته مي توان به از
، اعتراض به بازداشت 83يان و زندان ها در تيرماه اعتراضات نسبت وضعيت زندانيان

وبالگ نويسان، اعتراض به انتصاب رئيس دانشگاه تهران و نيز راه اندازي صد ها نشريه 
  .نام برد.. و سايت دانشجوئي و برگزاري مرتب مراسم و جلسات سخنراني و 

 
ا از ايفاي هر گونه  هاي دانشجوئي همچون ديگر نهاد ها از جمله اساتيد دانشگاه هنهاد

نقشي در برنامه ريزي و مديريت دانشگاه ها محروم هستند، رياست دانشگاه مستقيما از 
طرف دولت و نهادهاي غير دانشگاهي به آن ها تحميل مي شود و هم چنان تصفيه 
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 دانشجويان جزو دستور كار اين نهاد هاست، آزادي يزهاي دانشگاه ها از اساتيد و ن
ر دانشگاه ها براي همه دانشگاهيان از دانشجو تا استاد هر روز محدودتر فعاليت صنفي د

هم مي شود و به اجازه و توافق نهاد هاي گوناگون از نمايندگي نهاد رهبري تا شوراي 
 اين وجود هنوز هم مراكز اانقالب فرهنگي و وزارت علوم و غيره موكول مي گردد، ب

م فرهنگي و سياسي حكومت به مراكز علمي دانشگاهي كشور نقش مهمي در برابر تهاج
  .كشور بازي مي كنند

بيش از يك ميليون معلم مدارس در .  معلمان كشور بهتر از دانشگاهيان نيستوضعيت
حقوق معلمان بسيار نازل و در . سراسر كشور تحت شرائط دشواري به كار مشغول اند

ب آن ها بايد عالوه بر معلمي حد تامين نيازهاي اوليه خود و خانواده شان نيست و اغل
شغل ديگري هم داشته باشند و تن به هر كاري بدهند تا بتوانند نان بخور و نمير خود و 

معلمان كشور ما طي سال هاي گذشته بارها دسته جمعي . خانواده شان را تامين كنند
گي نسبت به اين شرائط شغلي دشوار، دست به اعتراض زده اند و براي ارتقاي سطح زند

 حركت هاي اعتراضي جستهاز نمونه هاي بر.و تامين حقوق خود به مبارزه برخاسته اند
فروردين و ... (معلمان، اعتصاب معلمان در شهر هاي تهران، اصفهان و يزد 

) 83تابستان (اعتراض معلمان به دستگيري مسئوالن كانون هاي خود ) 83ارديبهشت
عتراضات نسبت به عدم رسيدگي به و ا) 83شهريور و دي (تجمع در جلو مجلس 

  . مي توان اشاره نمود84 اهخواست هاي خود در ارديبهشت م
  . دوساله گذشته مبارزه معلمان با خواست هاي صنفي شدت گرفته استطي

 روشنفكري در كشور ما نقش برجسته اي در تغيير فضاي سياسي و فراهم جنبش
به همين دليل همواره . گر داردنمودن صحنه در جهت رشد و گسترش جنبش هاي دي

طرح . در زير ذره بين دستگاه هاي سركوب و تهديد دائمي از سوي آن قرار داشته است
 مختاري و پوينده در جريان قتل تلساقط نمودن اتوبوس حامل نويسندگان به دره و ق

هاي زنجيره اي نمونه هاي برجسته از سياست اين مراكز در مورد نويسندگان و 
 ساله جمهوري اسالمي هيچ گاه حق فعاليت 27در طول حيات . ران كشور استروشنفك

سانسور كتاب نيز امر رايجي . علني كانون نويسندگان ايران برسميت شناخته نشده است
است و نه تنها بمثابه مانعي براي انتشار كتاب درآمده، بلكه به ابزاري براي ورشكست 

  .كردن ناشران نيز تبديل شده است
روزنامه . اند» توقيف موقت« ها روزنامه و نشريه هم اكنون سال هاست كه در محاق ده

بازداشت و زنداني و يا برخي مجبور » تشويش اذهان عمومي«نگارن به جرائمي از قبيل 
  .به ترك كشور شده اند و اگر هم مانده اند، به خودسانسوري محكوم شده اند

ولت جديد، جنبش روشنفكري ايران در مقابل  دو سال اخير و در اوج يكه تازي دطي
هيچ تهاجمي نه تنها سكوت نكرده بلكه با جسارت تحسين برانگيزي با نام و نشان 

  .دست به اعتراض زده است
 عملي كانون نويسندگان در دفاع از آزادي بي حد و حصر انديشه و بيان عليرغم حضور

انيه در مقاطع حساس در مقابله با همه تضييقات عليه آن و دادن فراخوان و صدور بي
سانسور و سركوب، برگزاري سالگرد قتل هاي زنجيره اي و تاكيد بر معرفي آمران اين 

  . سانسور و سركوب ايفا مي نمايداقتل ها نقش موثري در مقابله ب
.  نشر كتاب، مطبوعات و مجالت طي دو سال گذشته بازهم محدودتر شده استآزادي

مكانات و تالش هاي مبارزه با سانسور و به شكست كشاندن تالش اما در عين حال ا
هاي حكومت در اين عرصه هم افزايش يافته است و مقاومت نويسندگان و روزنامه 

 در عرصه نشر كتاب و روزنامه و نشريه ومتنگاران ايران در برابر هجوم قداره بندان حك
  . استبداد بوده استيكي از برجسته ترين جلوه هاي مقاومت موثر در برابر

 چنين مقاومت وكالي مدافع در برابر بي حقوقي حاكم بر قوه قضائيه و محاكمات هم
فرمايشي در اين دستگاه عليه فعالين جنبش هاي اجتماعي، مخالفين سياسي و روزنامه 

در اين دوره آقاي . نگاران و نويسندگان كشور طي دوسال گذشته نيز ادامه داشته است
 و ذهبي، فعاالن جنبش دانشجوئي، زهرا كاظمي و ييل مدافع نيرو هاي ملسلطاني وك

ماه ها بدون هيچ دليل و مدركي بازداشت و ماه ها تحت فشار قرار .. اكبر گنجي و 
ناصر زرافشان وكيل خانواده قرباينان قتل هاي زنجيره اي هم چنان در . گرفته است
 قضائيه براي ه قرار دارد و تالش قوكانون وكال تحت فشار قوه قضائيه. زندان است

  .محدود نمودن اختيارات آن با مقاومت وسيعي مواجه شده است
 
يكي از پديده هاي مثبت سال هاي اخير، تشكيل گسترده سازمان  :  جي او هاان

آمارهاي ارائه شده از وجود هزاران . هاي غير دولتي، ان جي او ها در كشور ماست
اكثريت قريب به اتفاق اين سازمان ها بعد از . ور حكايت داردسازمان غيردولتي در كش

 دولتي در عرصه هاي متعددي فعاليت مي يرسازمان هاي غ. اند  شكل گرفته76سال 
كنند، ولي بيشتر آن ها در عرصه مسائل مربوط به جوانان، زنان، حفظ محيط زيست و 

 سازمان غير 200ده بيش از بر اساس برخي آمار هاي منتشر ش. امور خيريه فعال هستند

 از سازمان در جنبش زنان و بيش 300دولتي در عرصه حفظ محيط زيست، بيش از 
  .هزار سازمان در امور خيريه مشغول فعاليت هستند

اين سازمان ها نيز .  هاي غير دولتي يكي از پايه هاي اصلي جامعه مدني هستندسازمان
ازمانيافته گروه هاي مختلف اجتماعي در مثل تمامي تالش هاي ديگر براي فعاليت س

ايران، همواره با مانع دخالت دولتي و تالش نهادهاي دولتي براي تابع نمودن آن ها از 
هاي غيردولتي،  اما مهمترين مانع رشد و گسترش سازمان. سياست هاي خود مواجه اند

هاي  زمانبرخورد امنيتي دولت جمهوري اسالمي نسبت به نهادهاي مدني از جمله سا
جمهوري اسالمي تاكنون هيچ وقت حق تشكل را براي گروه هاي . غيردولتي است

 سازمان يجادا. اجتماعي و ايجاد نهاد هاي مستقل از حكومت را برسميت نشناخته است
طي يكساله اخير فشار بر اين . هاي غير دولتي هم از اين قاعده مستثني نبوده است

  .نهادها افزايش يافته است
 
 طي دو سال گذشته نيز هم چون گذشته،  سياسي و خانواده هاي آن هاندانيانز

اعتصاب غذاي . نقش بر جسته اي در تداوم اعتراضات عليه سياست سركوب داشته اند
طوالني ناصر زرافشان در اعتراض به محاكمه نمايشي خود و شرائط زندان، در تابستان 

و آزاديخواهان از او، اعتصاب غذاي  و حمايت وسيع نويسندگان و روشنفكران 83
زندانيان رجائي شهر و نيز اعتصاب غذاي طوالني اكبر گنجي كه توجه مجامع بين 
المللي و جامعه جهاني را متوجه آن چه كه در كشور ما مي گذرد، ساخت، همبستگي 
بزرگ خانواده زندانيان و قربانيان اعدام هاي دسته جمعي رژيم در برگزاري هر ساله 

 سالگرد اين كشتار هاي ددمنشانه در خاوران، جلوه هاي برجسته مقاومت پايدار راسمم
  .در برابر حكومت و براي آزادي در كشور ماست

 
حوادث چند ماه گذشته در كردستان و خوزستان و اخيرا در  :  هاي مليجنبش

ه اذربايجان نشان داد كه جنبش هاي ملي و قومي هم چنان يكي از مهم ترين عرص
انكار حقوق دمكراتيك مليت ها و اقوام ايراني در . هاي چالش با جمهوري اسالمي است

جمهوري اسالمي هم .  قرار داده استپاشيچهار گوشه كشور، جامعه ما را در آستانه فرو
چنان بر سياست سركوب و محو حقوق اوليه مليت ها تاكيد دارد و از هيچ فرصتي براي 

آغاز مجدد اعدام هاي سياسي در كردستان . ر نمي كندپيشبرد اين سياست فروگذا
بالفاصله بعد از روي كار آمدن دولت جديد، دستگيري ها و شكنجه و قتل يك جوان در 

 و برخورد خشونت آميز با اعتراضات در شهر هاي ديگر كردستان 84مهاباد در تابستان 
يه نامه منتصب به معاون و نيز دامن زدن به خشونت در خوزستان، به دنبال تظاهرات عل

رئيس جمهور سابق در مورد پاكسازي قومي، ارمغان دولت جديد براي مردم كردستان و 
حل مساله ملي بر مبناي اراده مردم هر منطقه اي در . اعراب ساكن خوزستان بود

چارچوب ايراني ازاد و دمكراتيك، برسميت شناختن حقوق فرهنگي و سياسي مردم كرد 
و بلوچ و تركمن در اقصي نقاط ايران، همچنان در سرلوحه خواست هاي و عرب و ترك 

جنبش هاي آزاديخواهانه مردم ايران است و بدون تحقق اين خواست ها استقرار 
دمكراسي در كشور ما غير ممكن خواهد بود و بخصوص در شرائط كنوني زمينه را براي 

ومت هاي ملي و قومي مهيا بهره برداري قدرت هاي خارجي و افراطيون داخلي از خص
  .تر خواهد نمود

 
   كشور ما در جهان و منطقه خاورميانه- ج
 دو سال گذشته از يك سو نيروهاي نظامي آمريكا در عراق و افغانستان، امارات و طي

عربستان و خليج فارس استقرار يافته است، از طرف ديگر لحن دولتمردان جمهوري 
در عرصه بين المللي نيز انزواي . اسرائيل تند تر شده استاسالمي در تقابل با آمريكا و 

 اتمي آن، هم اكنون موضوع بحث شوراي امنيت پروندهجمهوري اسالمي بيشتر شده و 
  .است
 طول دوسال گذشته دو كشور همسايه ما عراق و افغانستان ، كه عمال تحت اشغال در

اند، بلكه درگيري هاي داخلي آمريكا و متحدين آن هستند، نه فقط روي آرامش نديده 
دولت افغانستان حتي قادر به حفظ امنيت تردد . آن ها و معضالتشان بيشتر شده است
در عراق تشكيل .  محتاج نيروهاي زرهي ناتو استروزراي خود هم نيست و براي اين ام

اولين دولت ماه ها طول كشيده و ترور و درگيري هاي خونين در كشور ابعاد دهشتناك 
همه كشور به ويرانه اي فاقد امنيت و آرامش تبديل شده، شيرازه . ي يافته استتر

 عراق يك قرن معهده ها هزار نفر كشته شده اند و جا. زندگي مردم از هم پاشيده است
  .به عقب رانده شده، آثار زندگي مدرن و متمدن در آن نابود شده است

وده است و در كليه كشورهاي عربي  عراق در ديگر كشورهاي منطقه نيز موثر بوضعيت
  .اكنون نقش و موقعيت جريانات افراطي افزايش چشمگيري يافته است
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 فلسطين عالوه بر تحوالت عمومي در منطقه، مجموعه اي از عوامل ديگر از جمله در
سياست ادامه اشغال و سياست مشت آهنين دولت اسرائيل طي چند سال گذشته نه فقط 

 را بر باد داده است، چنان كه انتخابات اخير نشان داد، ارتجاعي شانس هر گونه صلحي
پيروزي غير مترقبه حماس در انتخابات .  استآوردهترين نيروها را نيز به جلو صحنه 

اخير فلسطين، در عين آن كه بخشا محصول گسترش فساد در دستگاه دولت خودمختار 
اكنشي در قبال سياست اسرائيل در و بي اعتمادي مردم نسبت به آن بود، قبل از همه و

پافشاري بر ادامه اشغال، بي اعتنائي بر صلح ميان دو ملت، انتخاب بازگشت از طرح 
صلح اسلو، و اعالم پايان اميد به اتمام اشغال و صلحي بود كه با قرار داد هاي اسلو 

  .وعده آن داده بود، ولي هرگز عملي نشد
 منطقه از تحوالت دو سال گذشته بركنار نمانده  تنها متحد جمهوري اسالمي درسوريه
بعد از ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان، زير فشار افكار عمومي و غرب . است

هم . مجبور شده است كه بعد از دهه ها اشغال، ارتش خود را از لبنان بيرون بكشد
ت و از رئيس جمهور  سوريه در اين ترور، هنوز باز استاكنون پرونده دخالت مقامات دول

  .تا وزراي او متهم به طرح و اجراي اين ترور هستند
 اسالمي ايران از يك سو، زير فشار آمريكا و متحدين آن قرار دارد تا از جمهوري

سياست حمايت از جريانات بنياداگراي اسالمي مثل حماس و جهاد اسالمي در فلسطين، 
ر رابطه طوالني و گسترده با اين جريانات حزب اهللا در لبنان دست بردارد، از طرف ديگ

  . هاي آرماني اين جريانات بوده استمتدارد و اولين دولت از نوع حكو
آمريكا و .  دولت جمهوري اسالمي در مركز توجه دولت آمريكا در منطقه قرار دارداكنون

ه متحدين آن با انگشت گذاشتن روي برنامه هاي اتمي جمهوري اسالمي ايران، توانست
اند بخش مهمي از كشورهاي جهان را هم به اين نتيجه برسانتد كه ادامه پروژه هسته 

  .اي جمهوري اسالمي خطري براي صلح جهاني است
 بحران بر سر پروژه هسته اي و پافشاري دولت جمهوري اسالمي بر ادامه تشديد

. اده استسياست هاي تاكنوني اش، كشور و مردم ما را در معرض خطراتي جدي قرار د
  .از تحريم اقتصادي تا حمله نظامي و وقوع جنگ را محتمل تر ازهميشه ساخته است

 
  چشم انداز ها - 2
 

 انداز نزديك تحوالت در كشور ما قبل از همه به چگونگي حل بحران اتمي چشم
اما مساله اصلي اين بحران قبل از آن كه مساله . جمهوري اسالمي گره خورده است

در هيچ . و دعوا بر سر حق استفاده از آن باشد، خود جمهوري اسالمي استانرژي اتمي 
 خطري براي صلح جهاني ارزيابي خودكجاي جهان، داشتن تكنولوژي اتمي بخودي 

نمي شود، اما آن چه كه دستيابي به اين تكنولوژي را در مورد كشور ما به يك خطر 
 كه تاكنون شاخص آن بوده تبديل كرده است، خود اين حكومت و سياست هائي است

در واقع امر نيز، بحران بر سر پروژه اتمي ايران، بحران مناسبات جمهوري اسالمي . اند
با نهاد هاي بين المللي و كشور هاي صاحب نفوذ در اين نهاد ها، يعني آمريكا و 

  .متحدين غربي آن است
 و همه مسائل ديگر  اتمي در چشم انداز نزديك نيز موضوع اصلي كشور ما بودهبحران

از جمله سياست خفقان و سركوب دولت جديد و بحران اقتصادي فزاينده را تحت 
اين بحران با توجه به مجموعه عواملي كه كه در آن دخيل . الشعاع خود قرار خواهد داد

  : كندميهستند، روند تشديد بيشتر را دنبال 
 در تقويت جريانات افراطي دولت آمريكا، وجود جمهوري اسالمي و سياست هاي آن -

اسالمي ازقبيل حزب اهللا در لبنان، جهاد اسالمي و حماس در فلسطين را مانعي بر سر 
. مي داند» خاورميانه بزرگ«راه نقشه هاي دراز مدت خود در خاورميانه تحت عنوان 

 از يك دوره اميد به تحوالت دروني جمهوري عدهدف استراتژيك آمريكا در منطقه ب
 در دوران رياست جمهوري كلينتون، در اساس تغيير رژيم ايران يا تبديل آن به اسالمي

پرونده اتمي جمهوري . يك رژيم مطلوب آمريكا با استفاده از هر وسيله ممكن است
تهديد . تاسالمي امكان عملي كردن اين سياست را بيش از هميشه فراهم نموده اس

، از جمله حمله نظامي به تاسيسات اتمي جمهوري اسالمي به استفاده از همه امكانات
ايران و حتي صحبت از استفاده از سالح اتمي در اين قبيل حمالت بيانگر وجود نقشه 

  .هاي عملي براي رسيدن به چنين هدفي است
و يا در » طرح عراق«بخش غالب هيات حاكمه فعلي آمريكا، در صدد اجراي  -
ليكن . در مورد جمهوري اسالمي است» الگوي ليبي«حالت پيشبرد » مساعدترين«

ورود به باشگاه «جناح غالب جمهوري اسالمي، با رجزخواني، قدرت نمائي و يا نمايش 
  . پيروي نمايد»يالگوي كره شمال«مي خواهد كه از » كشورهاي اتمي

پافشاري رهبري جمهوري اسالمي بر ادامه تنش با آمريكا و غرب، بخصوص اصرار بر  -
ا براي غني سازي اورانيوم در كشور، بدون توجه به خواست نهادهاي بين ادامه تالش ه

المللي و غرب براي توقف آن و تبديل پروژه هسته اي به موضوع كشمكش با مجامع 
 حل ديپلماتيك از طريق مذاكره را به حداقل راهبين المللي، امكان دستيابي به يك 

دي و نيز استفاده از ابزار تهاجم رسانده و امكان اعمال تحريم هاي سياسي، اقتصا
اكنون ديگر نه . نظامي براي توقف برنامه اتمي حكومت را هر چه بيشتر فراهم مي كند

فقط دولت آمريكا، بلكه اتحاديه اروپا نيز كه همواره تالش نموده است با دادن امتيازات 
نمايد، اقتصادي و سياسي جمهوري اسالمي را به تعديل در سياست هاي خود ترغيب 

بعد از شكست آخرين تالش براي ارائه مجموعه اي از پيشنهادات به جمهوري اسالمي 
از اعمال فشارهاي .براي تعليق غني سازي، در كنار اياالت متحده قرار گرفته است

 اسالمي براي وادار كردن آن به پذيرفتن خواست شوراي امنيت يبيشتر بر جمهور
  .ن با آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد مي كندسازمان ملل و همكاري شفاف و روش

مخالفت روسيه و چين با صدور قطعنامه الزام آور عليه جمهوري اسالمي اوال در  -
صورت ادامه برخورد فعلي دولتمردان جمهوري اسالمي با درخواست شوراي امنيت 

ت پيشگيرانه ثانيا در صورت عدم توافق در شوراي امنيت اقداما. پايدار نخواهد بود
 را تسريع نموده و در فقدان تفاهم بر سر فشار نآمريكا و متحدين آن در ناتو عليه ايرا

هاي سياسي و اقتصادي در شوراي امنيت، احتمال اقدام نظامي يك جانبه را بيشتر 
  .خواهد نمود
 اسالمي كه حساب زيادي روي تداوم اختالفات قدرت هاي بزرگ جهاني در جمهوري
آن را دارد كه تهديدات خود در مورد » استعداد«ه باز كرده است، در عين حال اين بار

سالح هاي اتمي را عملي كرده و نيز به تحريك و » پيمان منع گسترش«خروج از 
 و تخريبي در عراق و جاهاي ديگر يذائيمداخله جوئي بيشتر و سازماندهي عمليات ا

علنا ثبت نام به عمل ) انتحاري(» استشهاديداوطلبان عمليات «اين رژيم كه از . بپردازد
مي آورد، از امكان گسترش فعاليت هاي تروريستي اسالمي در نقاط ديگر برخوردار 

 و »بستن تنگه هرمز«و حتي تهديد به » سالح نفت«تهديد به استفاده از . است
اما . جلوگيري از صدور نفت خليج فارس نيز در مد نظر سردمداران رژيم حاكم قرار دارد

اين گونه اقدامات و واكنش ها كه مي تواند به گسترش دامنه و تشديد بحران و 
درگيري و مĤال به بمباران و تخريب وسيع تر تاسيسات نفتي و صنعتي ايران هم منجر 

  . از اين مخمصه نخواهد شدميشود، موجب نجات جمهوري اسال
ني جمهوري اسالمي از عقب نشي: تخفيف بحران اتمي يك راه حل بيشتر ندارد -

تعليق غني سازي اورانيوم و پايان دادن بر دو دهه مخفي كاري و . مواضع كنوني اش
بدون برداشتن اين . بي توجهي به مقاوله نامه هاي بين المللي امضا شده توسط ايران

 وضعيت فعلي به جنگ و ويراني كشور و هگام از سوي دولت جمهوري اسالمي، ادام
  .نفر از مردم و به يك فاجعه در تمامي عرصه ها منتهي خواهد شدكشتار هزاران 

 دولت احمدي نژاد به شعار ها و سياست هاي آغازين جمهوري اسالمي، حمله بازگشت
به اسرائيل و تشديد تنش با غرب عامل مهمي در تبديل بحران هسته اي به يك 

ل اصلي مجموعه سياست اما عام. بحران بين المللي و تسريع اقدامات غرب بوده است
بازگشت احمدي نژاد به سياست بحران در خارج و . هاي جمهوري اسالمي بوده است

  :سركوب در داخل، اين بار نتايج مرگباري براي حكومت در پي خواهد داشت
شرائط بين المللي نه فقط براي ادامه وضعيت موجود و موفقيت سياست فعلي  -

ه هم اكنون در همين گام هاي اوليه نيز به ضرر جمهوري اسالمي مساعد نيست، بلك
آن تغيير يافته، امكان مانور دولتمردان جمهوري اسالمي را هر چه محدود تر ساخته 

  .است
نحوه . در درون خود حكومت اراده واحدي پشت سياست هاي كنوني وجود ندارد -

ي درون قبضه قدرت توسط نيروي حاكم، از طريق حذف آشكار و تحقيرآميز رقبا
حكومتي خود و افزودن بر فشار هاي متعدد بر اين رقبا بعد از راندن آن ها از دولت 

.  حاكم را دامن زده استجريانعمال حتي در درون حكومت هم مقاومت در برابر 
جابجائي هاي گسترده در درون دستجات حكومتي طي دو سال گذشته، هنوز به نقطه 

خل جناح غالب و در ميان مجموعه جناح هاي رژيم نرسيده است و دعوا در دا» تعادل«
در اين منازعات، چگونگي برخورد به بحران بين المللي اتمي نيز . استمرار خواهد يافت

 بر علت شده است، بطوري كه شكست احتمالي و آشكار دولت احمدي نژاد در اين دمزي
ي شده و صف بندي و كنار رفتن اين دولت منته» ماموريت«زمينه مي تواند به خاتمه 

باال آمدن نظاميان در ساختار حكومتي، نارضايتي بيشتر . هاي دروني ديگري پديد آورد
 كه از هم اكنون بر سر تعيين نمايندگان ئيبخشي از روحانيون حاكم و كشمكش ها

در چند ماه آتي شروع شده است، مي تواند در نهايت به تضعيف و تزلزل » خبرگان«
  .خامنه اي و نه تمركز و تقويت قدرت مطلقه ولي فقيه بينجامدبيشتر موقعيت خود 

مقاومت در برابر سياست سركوب و خفقان، رشد و گسترش اعتراضات در جنبش هاي  -
اجتماعي بر سر مسائل مختلف و مشكالتي كه كارگران، زنان، دانشجويان، دانشگاهيان 

عه با آن ها دست به گريبانند، و معلمان، روزنامه نگاران نويسندگان و روشنفكران جام
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 و با توجه به شكاف در درون حكومت بتواند بر حاكمگسترده تر از آن است كه جريان 
جنبش هاي مدني و حركت هاي اعتراضي كارگران و ديگر زحمتكشان . آن ها غلبه كند

با حضور خود در صحنه و با طرح خواست هائي در كسب حقوق خود، فضاي جامعه را 
 بي دهند و جو رعب و وحشتي را كه هدف و ضرورت ادامه سياست سركوتغيير م

مهم تر از همه از درون اين اعتراضات، تشكل ها و نهاد هائي . است، درهم مي شكنند
سر بر مي آورند كه صرف وجود آن ها نفي قدرت مطلق حكومت است و هيچ حكومتي 

ش ها و نهاد هاي مدني آن ها دير يا زود بدون توجه به عالئق و خواسته هاي اين جنب
  .امكان تحرك نخواهد داشت

تجربه هشت سال حكومت اصالح طلبان حكومتي، براي همه كساني كه در انديشه  -
تحوالت سياسي پايداري در ايران بودند، نشان داده است كه هيچ گونه تحول پايداري 

 از حكومت مذهبي گسترش رويگرداني. بدون تغيير اساس نظام كنوني امكانپذير نيست
 آن، به اشكال گوناگون و نيز برآمد هر چه وزدر ميان طرفداران و حتي كارگزاران دير

بيشتر نيروهائي كه خواستار جدائي نهاد دين از دولت هستند، طي سال هاي اخير طاليه 
تقويت اپوزيسيون و حركت در جهت استقرار حكومتي متكي بر راي و ارده مردم ياري 

  .مي رساند
 
  : سياست هاي ما – 3
 
ما، سياست هاي فعلي جمهوري اسالمي در زمينه بحران اتمي، بي پاسخ گذاشتن  (1

درخواست هاي مكرر آژانس بين المللي انرژي اتمي و نيز شوراي امنيت سازمان ملل را 
عامل اصلي تشديد بحران اتمي و جاده صاف كن هر گونه اقدام مخربي از تحريم 

 جلوگيري از همه اين مصائب را پايان اه عليه كشورمان دانسته، راقتصادي تا جنگ
  .دادن به سياست هاي كنوني رهبران جمهوري اسالمي مي دانيم

 در عين مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامي و جنگ و با مقاصد سلطه جويانه ما
در شرائط دولت آمريكا و ديگر قدرت هاي جهاني، مسئول هر پيĤمدي از اين قبيل را 

كنوني رهبران جمهوري اسالمي مي دانيم و معتقديم نك تيز حمله همه نيروهاي صلح 
 جمهوري اسالمي و مبارزه براي عقب نشاندن هدوست و مدافع منافع مردم بايد متوج

  .رژيم از مواضع كنوني آن باشد
ان دادن  ما براي پايان دادن به بحران اتمي و جلوگيري از تحريم و جنگ و پايسياست

  :به انزواي كشور مان در منطقه و جهان عبارت است از
احترام به مقاوله نامه ها، پيمان ها و موازين بين المللي كه ايران هم از جمله  -

  امضاكنندگان آن ها هست
پايان دادن به سياست تنش با مجامع بين المللي و غرب، پذيرفتن تعليق غني سازي  -

با آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاكرات با اتحاديه اورانيوم، همكاري شفاف 
 اروپا، 

آغاز مذاكره رسمي و علني با دولت اياالت متحده آمريكا بر اساس منافع متقابل دو  -
  كشور

پايان دادن به سياست خارجي ايدئولوژيك و پشتيباني از جريانات مذهبي افراطي،  -
   هاي جهان بر اساس منافع مردم و كشور ايرانايجاد رابطه متقابل با تمامي كشور

پيوستن به تالش هاي بين المللي براي صلح عادالنه و پايدار در خاورميانه بر اساس  -
قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد تشكيل دو دولت اسرائيل و فلسطين، برسميت 

از تشكيل شناختن حق موجوديت اسرائيل و مخالفت با اشغالگري هاي آن، پشتيباني 
دولت مستقل فلسطين و مشاركت فعال در كوشش جمعي براي خاورميانه عاري از 

  .تسليحات اتمي
 
ما از فشار سياسي به جمهوري اسالمي براي بازكردن فضاي كشور و رعايت حقوق  (2

مخالف هر گونه . و آزادي هاي مردم از طريق مجامع بين المللي استقبال مي كنيم
ما معتقديم دمكراسي در ايران نه . حريم اقتصادي كشورمان، هستيممداخله نظامي يا ت

 تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر ارجي،از طريق ورود تفنگداران قدرت هاي خ
ما خواستار پشتيباني نهادها و جنبش هاي مترقي بين المللي از مبارزات . خواهد شد

.  جايگزين اراده ملت ايران نمي دانيممردم ايران در راه دمكراسي بوده و هيچ قدرتي را
ما با .  خارجي هستيميما مخالف هر گونه اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي دولت ها

احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تكليف با حكومت اسالمي را حق 
  .منحصر به فرد مردم ايران مي دانيم

 
 دمكراتيك و الئيك به جاي نظام جمهوري هدف مقدم ما استقرار يك جمهوري (3

 ساله 27اسالمي، براي پايان دادن به بحران هاي مزمن سياسي، اجتماعي و اقتصادي 

براي . اخير كشورمان در راه استقرار آزادي ، دموكراسي و عدالت اجتماعي مي باشد
اي  و آزاديخواه، همه فعالين جنبش هپتحقق اين امر ما همه نيروهاي دمكرات، چ

اجتماعي و مدني، شخصيت ها، جريانات و احزاب ملي را به اتحاد و همكاري براي 
شرط ايجاد چنين نظامي . ايجاد يك نظام متكي بر اراده مردم ايران فرا مي خوانيم

احترام به عقيده و مذهب هر شهروندي، جدائي كامل دين از دولت، پاسخگويي به 
ت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه  اقتصادي و اجتماعي و به رسميلباتمطا

  .قوانين از راي مردم است
 
. ما خواستار تحوالت بنيادي و استقرار دمكراسي و عدالت اجتماعي در ايران هستيم (4

از نقطه نظر ما نيروي تحول در ايران جنبش هاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار 
آن ها جنبش رو به گسترش كارگران مختلف مردم و گروه هاي اجتماعي و مهم ترين 

 آزاديخواهانه و مبارزات عدالت طلبانه توده هاي تپيوند ميان مبارزا. و زحمتكشان است
مردم از نيازهاي اساسي گسترش و تقويت اين مرحله جنبش هاي جاري اجتماعي است 
كه پيكارهاي جمعي جسورانه كارگران براي ايجاد تشكل هاي مستقل صنفي و 

 جهت رما د. ، نمونه برجسته اي از تلفيق ميان آن ها را به نمايش مي گذارداجتماعي
تحكيم موقعيت اين جنبش ها بمثابه تنها ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفي شدن 

ما معتقديم . هر گونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر شكل ديگر، تالش مي كنيم
جنبش هاي اجتماعي، آزادي احزاب دمكراسي در ايران تنها بر بستر رشد و گسترش 

 و نهادينه شدن حقوق و آزادي هاي اوليه فاوتسياسي با پايگاه ها و برنامه هاي مت
  .امكانپذير است.. انساني از قبيل آزادي عقيده، بيان، تشكل و تحزب و 

 
ما خواستار نزديكي هر چه بيشتر نيروهاي جمهوريخواه دمكران و الئيك هستيم و  (5

.  اين عرصه يكي از محوري ترين عرصه فعاليت سازمان ما را تشكيل مي دهدتالش در
منشا موروثي . ما جمهوري را شكل حكومتي مناسب و دمكراتيك براي ايران مي دانيم

 حاكميت راي مردم و مشروط نمودن آن مي حقو يا الهي براي حكومت را مغاير با 
  .دانيم

 
نيروهاي چپ ايران براي ايجاد يك قطب ما در جهت اتحاد گسترده در ميان  (6

و نزديكي و . نيرومند مدافع حقوق كارگران و ديگر مزدبگيران ايران تالش مي كنيم
همسوئي نيروهاي چپ و قدرتمندي آن ها را تضميني براي استقرار دمكراسي و تامين 

ر  ما هر گونه نزديكي و اتحاد دسازمان. عدالت اجتماعي در آينده كشور مي دانيم
صفوف چپ ايران را در اين راستا ارزيابي كرده و اقدامات در اين عرصه را جزو فعاليت 

  .هاي دوره آتي خود مي داند
 
ما خواستار رفع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت، مليت، مذهب و نژاد برابر حقوقي  ( 7

 و زنان با مردان، حق برابر همه شهروندان در برخورداري از امكانات و فرصت ها
  .مشاغل در سطح كشور و احترام به همه مذاهب و عقايد در كشور هستيم

 
ما خواستار حق كار، حق برخورداري از بيمه هاي اجتماعي، بيكاري و استفاده از  (8

  .امكانات بهداشتي و درماني براي عموم مردم هستيم
 
برابر همه ما خواستار عدم تمركز قدرت و به رسميت شناختن حقوق دمكراتيك و  (9

  .مليت هاي ايراني هستيم
 

ما از گسترش مبارزات اعتراضي و مطالباتي در ميان كارگران و زحمتكشان،  (10
دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفكران، مليت ها و اقليت هاي مذهبي و ديگر گروه ها 

 تالش از هز گونه. و اقشار اجتماعي دفاع مي كنيم و بر همبستگي آنها تاكيد مي كنيم
 براي احياء و تشكيل سنديكاها و اتحاديه هاي ييكارگران و فعالين مستقل سنديكا

مستقل كارگري استقبال مي كنيم، تقويت تشكل هاي مستقل زنان را امري حياتي 
براي رفع تبعيض عليه زنان مي دانيم، از ايجاد تشكل هاي مستقل و سراسري 

. نمائيم براي دفاع از حقوق خود پشتيباني مي دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها و معلمان
از حقوق اقليت هاي مذهبي و . با جنبش براي رفع ستم ملي اعالم همبستگي مي كنيم

ديگر گروه هاي اجتماعي كه به دليل اعتقاد يا هر انتخاب متفاوت ديگري در زندگي 
  .شخصي، مورد پيگرد قرار مي گيرند، دفاع مي كنيم

 
  د سياسيسنتدارك  كميسيون
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نگاهي به تالشهاي سازمان در راه اتحادهاي گسترده دمكراتيك و 
 اتحادها و ائتالفهاي چپ

 
 

 تجارب، موانع و سياست ما
 
 
 

طرح ما در رابطه با ائتالف « كنگره هفتم در راه است و يكي از موضوعات در دستور آن 
غالب يكي از موضوعات مورد بحث در » اتحاد و ائتالف «. است» ها و وحدت حزبي

اما . كنگره هاي سازمان بوده و چند قطعنامه هم در اين باره به تصويب رسيده است
عليرغم همه اين قطعنامهها، مسئله پراكندگي نيروهاي اپوزيسيون همچنان مساله روز 

  .از اين رو يكي از موضوعات در دستور كار كنگره آتي است. است 
 

در اين زمينه در . يش و چگونگي اجراي آندر اينجا نگاهي داريم به قطعنامه كنگره پ
  :سند كنگره ششم چنين آمده است

گيري يك آلترناتيو دمكراتيك و الئيك در برابر جمهوري  سازمان ما براي شكل -1« 
جمهوري اي كه در آن آزاديهاي سياسي، مدني و فردي مطابق . اسالمي مبارزه مي كند

.. المللي با روشني بيان شود ا و ميثاقهاي بيناعالميه جهاني حقوق بشر و سالر بيانيه ه
در اين جمهوري كه قدرتش را از راي آزاد و برابر شهروندان كسب مي كند، جدايي 
كامل دين و هر نوع ايدئولوژي از دولت و برابري حقوق زنان و مردان، تامين حقوق و 

اتيك مليت ارتقاي سطح زندگي كارگران و مزد و حقوق بگيران و رعايت حقوق دمكر
در سياست خارجي، اين جمهوري .. هاي خدشه ناپذير است هاي ساكن ايران از پرنسيب

المللي، خواهان گسترده  بر اساس احترام به حقوق سالر ملل و رعايت قواعد و قوانين بين
  .ترين رابطه با دول ديگر است

عي است از شكل گيري اين آلترناتيو به جاي جمهوري اسالمي، نيازمند اتحاد وسي
نيروهاي دمكرات و آزاديخواه اعم از احزاب و سازمانهاي سياسي، محافل و شخصيتها و 

گيري چنين اتحادي  كوشد كه به سهم خود در شكل سازمان ما مي. فعالين غيرمتشكل
  .نقش موثري ايفا نمايد

فرا  در چند سال اخير نتوانسته است به يك ائتالف وسيع "اتحاد عمل پايدار سياسي "
 در جهت شكل " اتحاد"گيري از مجموعه تجارب مثبت اين  كوشيم با بهره ما مي. رويد

  .تري گام برداريم گيري اتحاد گسترده
گيري ائتالف يا اتحادي از نيروهاي چپ متشكل از سازمانها،  سازمان ما براي شكل  -2

  .كند محافل و افراد عالقمند تالش مي
گيري اين ائتالف، كه از يكسو هويت  راك حداقل براي شكلمباني اوليه و يا موارد اشت

چپ آن را تعريف و از سوي ديگر امكان تصميم گيري و حركت جمعي را ميسر مي كند 
 تالش براي تامين -داري طرفداري از سوسياليسم به عنوان آلترناتيو سرمايه: عبارتند از

 مبارزه براي برچيدن بساط –حقوق و منافع اكثريت مردم يعني كارگران و زحمتكشان 
  .جمهوري اسالمي
توانند در اين ائتالف شركت كنند، در اساس، بر پايه همان مباني فوق  نيروهايي كه مي
: دهد ائتالف چپ فعاليت در سه عرصه عمده زير را مد نظر قرار مي. تعيين مي شوند

اضع و ديدگاه چپ دفاع از خواستها و مبارزات كارگران و زحمتكشان و طرح و تبليغ مو
 تالش براي ايجاد و گسترش اتحاد –در مورد مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي 

 كوشش براي تعريف و تدقيق -دموكراتيك و الئيك و تقويت موقعيت چپها دردرون آن
   » .اي و استراتژيك چپ در جهت همگرايي بيشتر هاي برنامه ديدگاه

 
سياست ما در قبال اتحاد ها و ائتالفها را . دسند مصوبه كنگره ششم صراحت كامل دار

اتحاد وسيعي از نيروهاي دمكرات و آزاديخواه اعم از احزاب و « از دو زاويه، اولي 
شكل گيري « و دومي » .سازمانهاي سياسي، محافل و شخصيتها و فعالين غيرمتشكل

 روشن كرده »ائتالف يا اتحادي از نيروهاي چپ متشكل از سازمانها، محافل و افراد 
  : اكنون بدنبال يك دوره تالش دو ساله و چندين ساله در اين دو عرصه، بايد ديد. است

  چه تالشهايي در هر يك از اين دو زمينه صورت گرفته است؟ -
  چه موانعي بر سر راه اين تالشها ديده شده است، چه درون و چه بيرون از سازمان ؟ -
  ؟.نع در اختيار داريمچه امكاناتي براي رفع اين موا -
  چشم انداز آتي چيست؟ -
 

  اتحاد وسيعي از جريانات و نيروهاي چپ دمكرات و آزاديخواه
گيري اتحادي از جريانات و نيروهاي چپ و  سازمان تا كنون تالش بسياري در راه شكل

پس از تشكيل سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، . دمكرات و آزاديخواه داشته است
گيري اتحادي دمكراتيك از سازمانها و احزاب دمكراتيك و   زيادي براي شكلتالش

اتحاد عمل براي دمكراسي «حاصل اين تالشها به توافق حول قرار داد . انقالبي آغاز شد
اگر چه اين اتحاد به سه سازمان سياسي محدود ماند ولي از همان . انجاميد» در ايران

وف آن بود و تالش بسياري كرد تا همپيمانان خود ابتدا سازمان ما در فكر گسترش صف
اما مشكالت اين اتحاد متاسفانه بيش از آن بود كه تالشهاي ما . را به اين راه بكشاند

به پيوست ارزيابي و جمعبندي كميسيون روابط عمومي سازمان . بتواند بر آنها غلبه كند
اي دمكراسي صورت گرفته  از عملكرد كميته اتحاد عمل بر2003را كه در اواخر سال 

اتحاد عمل براي «در يك تحليل كلي، مشكل اصلي . . است، منتشر مي كنيم
را مي توان در برداشت متفاوت هر يك از عناصر تشكيل دهنده آن از » دمكراسي

سازمان ما و حزب دمكرات كردستان . مضمون اين اتحاد و چشم انداز آن ارزيابي كرد
اي با هدف فراروئيدن به يك آلترناتيو  مكاريهاي جبههاين اتحاد را در چارچوب ه

ديدند، درحاليكه سازمان راه كارگر اساسا چنين ديدي نداشت و از آنجا كه  دمكراتيك مي
ديد بلكه  اي فراطبقاتي مخالف بود، اين اتحاد را نه تنها در اين راستا نمي با تشكيل جبهه

عمال امكان فعاليت » استخوان الي زخم «اين. كرد تا به چنين راهي نيز نرود تالش مي
و جلب » اتحاد«از اين روگسترش اين . و حركت جدي از اين اتحاد را سلب كرده بود

شد، ضمن آن كه شرائط و تحوالت  نيروهاي ديگر به آن با موانع جدي روبرو مي
اي ديگر نيروهاي اپوزيسيون و موانع  سياسي در ايران و مواضع سياسي و برنامه

، نيز مشكالتي ايجاد »اتحاد«شگي بر سر راه اتحادها و ائتالفها، در جلب نيرو به اينهمي
  .كرد مي

 گفتگوهايي با سازمان كوموله و شوراي موقت سوسياليستها براي 2003ازاوائل سال
گسترش كميته اتحاد عمل براي دمكراسي آغاز شد و پس از يك موافقت اصولي اوليه 

 جريان، اما نهايتا مذاكرات 5بدنبال چندين جلسه مشترك بين در تابستان همان سال ، 
مسئله تغيير نام و . مشكل اصلي بر سر چگونگي اين گسترش بود. به نتيجه نرسيد

حزب دمكرات با تغيير نام پيش از . پيوستن يا گسترش به محور اختالفات تبديل شد
ت سوسياليستها، گسترش مخالفت كرد و دو سازمان ديگر ، كوموله و شوراي موق

در . كردند و نه گسترش گسترش بدون تغيير نام را نوعا پيوستن به اين جمع ارزيابي مي
كليت نيز كوموله با مضمون پالتفرم مخالفتي نداشت و تا حد ممكن از خود انعطاف 

در حاليكه شوراي موقت سوسياليستها در چارچوب پالتفرم نيز اصالحاتي را . نشان داد
كميته اتحاد عمل براي «در حاليكه . مذاكرات بي حاصل متوقف شد. ستوارد مي دان
. از مدتي قبل با بحران دروني روبرو بوده و هيچگونه فعاليتي نداشت» دمكراسي

  .شكست مذاكرات براي گسترش آن ، عمال آن را به تعطيلي كشاند
ه كناري پس از شكست مذاكرات ، اين فكر در بين سه جريان شكل گرفت كه كميته ب

گذاشته شود و تالش مجددي براي دعوت از مجموعه معيني از سازمانها براي تشكيل 
كرد  كارگر با ترديد بسيار با اين فكر همراهي مي سازمان راه. يك ائتالف وسيع آغاز شود

. و همچنان تالش مي كرد تا در چارچوب كميته اتحاد عمل اين تالشها ادامه يابد
د تا روشن شود كه چارچوب گذشته كارآيي ندارد و بايد طرحي مذاكرات چندي الزم بو

. كارگر، به سختي اين نظر را پذيرفت و با ترديد با آن همراه شد سازمان راه. نو درافكند
تصميم گرفته شد تا با سازمانهاي ديگر كه در طيف سياسي اين سه جريان جاي دارند، 

  .تالف وسيع تماس گرفته شودبراي تشكيل يك سمينار با هدف رسيدن به يك ائ
اين تالشها مصادف است با برگزاري كنگره ششم سازمان ما و كنگره حزب دمكرات 

بدنبال تغيير رهبري، سازماندهي مجدد دستگاه رهبري حزب دمكرات و . كردستان ايران
بويژه مسئولين خارج از كشور آن چند ماهي بطول انجاميد و گفتگوها مجددا با مسئولين 

آغاز گفتگوهاي سه جانبه مقارن شد با نامه دبيركل حزب دمكرات . د آغاز شدجدي
كارگر عمال مذاكرات را معلق كرد و پس  بدنبال اين نامه، راه. »جرج بوش«كردستان به 

ازمكاتبات دروني بين سه جريان پيرامون دالئل اين نامه، با انتشار اطالعيه، اقدام 
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ند هشت پالتفرم اتحاد عمل براي دمكراسي ارزيابي رهبري حزب دمكرات را مغاير با ب
از اين . كرده و يكجانبه به همكاري خود با دو سازمان ديگر در اين كميته خاتمه داد

  .هاي رسمي خود با سازمان ما را نيز قطع كرد پس نيز كليه تماس
، اما از مدتي » اتحاد عمل براي دمكراسي« عليرغم شكست مذاكرات براي گسترش 

هاي  هايي در قالب اعالميه بل از آغاز اين مذاكرات، تماسهاي دائمي و همكاريق
كه عليرغم شكست مذاكرات گسترش كميته . مشترك بين پنج جريان وجود داشت
( العاده  اي فوق همزمان سازمان اكثريت در كنگره. اتحاد عمل، اين همكاريها ادامه يافت

در قبال حكومت نشان داد و سند نهايي چرخشي را در سياستهاي خود ) 2004بهار 
اين تغيير سياست زمينه فعاليت مشترك با پنج . كنگره بر لزوم تغيير حكومت پاي فشرد

در جريان انتخابات مجلس هفتم اعالميه مشتركي با امضاء . سازمان را فراهم كرد
رك با اكثريت و جبهه ملي خارج از كشور داده شد و بعد از آن نيز چند اعالميه مشت

  .امضاء شش سازمان داده شد، و ديدارهاي چند جانبه ادامه يافت
بر سر امضاء » شوراي موقت سوسياليستها«پس از مدتي بدنبال بروز اختالفات در درون 

. مشترك با سازمان اكثريت، آنها از حضور در اين جمع ششگانه خودداري كردند
ابتدا . و خواهان گسترش آن بودنددرحاليكه همچنان روابط خود با ما را حفظ كرده 

سپس جلسه مشتركي در سطح اعضاء . گفتگو در سطح نمايندگان دو سازمان ادامه يافت
ارزيابي از اين ديدار مثبت بود و قرار شد تا اين جلسات با . دو جريان سازمان داده شد

شار اعالميه كارگر نيز بدنبال انت راه. تدارك قبلي و پيرامون موضوعات معين ادامه يابد
چهار . گيري كرد خروج خود از كميته اتحاد عمل براي دمكراسي، از اين جمع كناره

  .جريان ديگر ديدارها و همكاريهاي خود را ادامه دادند
 جلسه مشتركي بين ما و 2005كارگر از كميته اتحاد عمل، در بهار  گيري راه پس از كناره

مضمون اين جلسه گفتگو پيرامون . حزب دمكرات و سازمان اكثريت تشكيل شد
از آن جلسه تا . گيري ائتالف وسيع بود هاي شكل گسترش روابط چهار جريان و راه

مضمون اين جلسات . كنون حداقل چهار جلسه ديگر بين چهار جريان برگزار شده است
گيري يك  يابي براي شكل ها از يكسو و راه همچون جلسه اول، گسترش همكاري

هدف اين جلسات تعيين حداقل توافقات اين چهار جريان و ارزيابي از . ودائتالف وسيع ب
همچنين بررسي اقداماتي كه در كادر چهار . ديگر نيروهاي سياسي اپوزيسيون بود

جريان قابل اجرا است شامل يك يا دو حركت اعتراضي سراسري، برگزاري سمينارهاي 
جمله حول دالئل و موانع بحث و گفتگو حول موضوعات جنبش مردم ايران و از 

  .هاي غلبه بر آن پراكندگي اپوزيسيون و راه
اي مورد نظر هر سازمان و موارد توافق جمع،   بر سر اصول پايه2005در جلسه ژوئن 

از اين جلسه تا آخرين جلسه كه در ماه مه امسال برگزار شد، چهار جريان، . گفتگو شد
ل گوناگوني چون كنگره آخر اكثريت و مسائ. موفق به برگزاري جلسه ديگري نشدند

طلبان و اختالفات دروني پيرامون آن،  موضوع همكاري افرادي از اين جريان با سلطنت
اندازي تلويزيون خود بود، و مشكالت عمومي  هاي حزب دمكرات كه در پي راه گرفتاري

 امسال براي تعيين وقت مناسب، عمال برگزاري جلسه چهار جريان را به اوايل ماه مه
  .كشاند

دو حزب دمكرات و كوموله، با توجه به . در اين جلسه موضوع گفتگوها تغيير كرد
تحوالت منطقه و ايران درطول يك سال گذشته و ارزيابي كه از وضعيت اپوزيسيون 

از . ديدند كه در شرائط حاضر نيروي سياسي ديگري به اين جمع بپيوندد داشتند، بعيد مي
اكيد داشتند كه در ابتدا خود اين چهار جريان توافقات خود را روشن اين زاويه بيشتر ت

كردند كه اين توافقات طبعا دروني است و مبناي فعاليت و همكاري خود  تاكيد مي. كنند
گيري يك ائتالف  اما در مذاكرات با ديگر سازمانها براي شكل. اين چهار جريان است

ا نشان داد كه عليرغم اختالفي كه در جلسه گفتگوه. شوند وسيع، خط قرمز ما تلقي نمي
هاي  بر سر چرايي اين موضوع وجود داشت، اما هر چهار جريان بر لزوم ادامه همكاري

گفتگوها در زمينه توافقات ادامه يافت و نظرات هر چهار سازمان . چهار جانبه مصر بودند
ماه پس از اين جلسه در پايان تصميم گرفت كه تا سه . در اين باب روشن بيان شد

جلسه، از سازمانهاي سياسي معيني براي برگزاري يك سمينار دعوت به عمل آورده 
موضوع اين سمينار بر روي مختصات حكومت آينده ايران، محورهاي همكاري . شود

گفته شد كه پس از اين سمينار . نيروهاي اپوزيسيون و راههاي تحقق آن تعيين شد
گيري يك ائتالف گسترده بدست داده خواهد  اي واقعي شكل ارزيابي روشنتري از زمينه

  .آمد
 

گيري يك ائتالف  دهد كه موانع موجود بر سر راه شكل نگاهي به گزارش باال نشان مي
  :وسيع متعدد بوده و مي توان آن را به چند دسته تقسيم كرد

  اي و چشم انداز درباره حكومت آينده  برنامهاختالفات   -1
  )كه عمدتا در ميان نيروهاي چپ عمل مي كند( ايدئويوژيك -اختالفات نظري  -2
توان آن را روحيه محفلي هم ناميد كه عمدتا  كه مي(  حيثيتي -اختالفات رقابتي    -3

 سازمان هاي سر بدليل حضور د رخارج از كشور و فقدان يك فشار معين اجتماعي پشت
  )كند سياسي ، عمل مي

  سوابق سياسي   -4
در تجربه بيش از يك دهه تالش در شكلگيري يك ائتالف وسيع عوامل فوق گاه به 

پيچيدگي كار سياسي و . تنهايي و گاه با هم، مانع از موفقيت اين تالشها شده اند
سي به صورت تحوالت دائمي چه در سطح جامعه و حكومت و چه در درون نيروي سيا

بطور مثال تا پيش از كنگره . دهند  دائم پارامترهاي نزديكي و دوري سازمانها را تغيير مي
با . كردند العاده اكثريت، بخشي از سازمانهاي اپوزيسيون با اين جريان همكاري نمي فوق

 اكثريت با بخشي از سازمانهاي سياسي مهيا شد يتغيير خط مشي سياسي، زمينه همكار
 بين بخش سيدرحاليكه مانع برنامه و خط مشي سيا. بخش ديگري دور شدو از 

راديكال اپوزيسيون و اكثريت حل شده بود، اما اكنون سابقه سياسي اين جريان مانع 
بطور مثال شوراي موقت سوسياليستها، . شد ها با اكثريت مي همكاري برخي از سازمان

ا اكثريت اختالفي ندارد، ولي تنها به اي ب در حاليكه در جهات اصلي سياسي و برنامه
تجارب نشان مي دهد . كند همكاري با آنها خودداري مي  اكثريت ازيدليل سابقه سياس

گيري ائتالف سياسي وجود  اي براي شكل كه هيچ فرمول ثابت و از پيش تعيين شده
ندارد و متغييرهاي متعددي در لحظه در موفقيت يا شكست اين تالشها نقش بازي 

  .به همين دليل راهي جز ادامه تالشهاي فوق وجود ندارد. كنند يم
اي گذشته و بويژه در   مي بايست با تكيه بر پرنسيبهايي كه در سند هاي كنگرهسازمان

كنگره ششم براي يك ائتالف وسيع، بر آنها تاكيد شده است همچنان براي شكل 
ايد تالشهاي تاكنوني را دنبال كميته مركزي آينده ب. گيري يك ائتالف وسيع تالش كند

  .كند
 

   گيري ائتالف يا اتحادي از نيروهاي چپشكل
گيري يك اتحاد   زمينه اتحادي از نيروهاي چپ، در سالهاي اخير زمينه واقعي شكلدر

گيري  آخرين تالشها در اين راه همانا به شكل. وجود نداشت) وحدت حزبي(تشكيالتي 
انجاميد كه خود حاصل چند سال مذاكره و گفتگو » ران سازمان اتحاد فدائيان خلق اي«

شوراي -( فدائي و سازمان چريكهاي فدائي خلق ايرانمانكارگر، ساز بين سه سازمان راه
كارگر از اين پروسه، اتحاد دو سازمان  گيري سازمان راه كار بود و نهايتا با كناره) عالي

هاي الزم  ين سالها شرائط و زمينهاز آن زمان به بعد و در تمام ا. ديگر، شكل گرفت
 چه تمايالت منفردي در برخي از گرا. براي اتحاد يا وحدت تشكيالتي بسيار ضعيف بود

گيري وحدتهاي حزبي بين اين يا آن سازمان سياسي وجود داشت و  سازمانها براي شكل
 دارد، ولي تاكنون اين تمايالت پراكنده، به يك تصميم جمعي در درون اين يا آن

  .سازمان سياسي تبديل نشده است
 زمينه ائتالفها و همكاري هاي موردي بين سازمانهاي چپ تا كنون تالشهاي در

اتحاد چپ « چند سال قبل ما از شركت در طرح . اي صورت گرفته است پراكنده
خودداري كرديم و در آن زمان نقدي بر اين ائتالف چپ ارائه كرديم ولي » كارگري

و همزمان تالشي براي تشكيل . حي جايگزين براي آن ارائه نداديمخودمان هرگز طر
كارگر، اقليت،  يك كميته دفاع از مبارزات كارگران متشكل از چهار سازمان چپ ، راه

كارگر  سپس گفتگوهايي بين ما و راه. كوموله و ما صورت گرفت كه ناموفق پايان يافت
جاميد كه قرار شد به تصويب و كوموله پيشرفت كه به تنظيم متني مقدماتي ان

كميته مركزي سازمان ما بر اين متن اصالحاتي وارد كرده .  سه سازمان برسداي رهبري
در . ولي تحوالت بعدي عمال پيگيري اين سند را منتفي كرد. و آن را به تصويب رساند
هاي دمكراتيك   سازمانهاي چپ با يكديگر در چارچوب حركت اين سالها بيشتر همكاري

  . استگرفته در دل انجمن هاي دمكراتيك صورت و
بايد دقت نمود . اي ندارد سازمان ما كارنامه قابل عرضه» اتحاد و ائتالف چپ« زمينه در

نيز همچون مسئله وحدت حزبي، تمايل متقابل » ائتالف چپ«گيري  كه در زمينه شكل
عالوه بر . تبراي همكاري يا ائتالف بين سازمانهاي سياسي چپ وجود نداشته اس

در درون ما نيز يك نظر واحد، يك برداشت يكسان و يك تعريف . عوامل بيروني
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را به يك نوع » ائتالف چپ«برخي از رفقا . است وجود نداشته» ائتالف چپ«مشترك از 
برخي . كردند و از اين زاويه با آن موافق يا مخالف بودند تعبير مي» جبهه سوسياليستي«

 به يك دنا بيشتر همكاري و هماهنگي چپها براي شكل بخشير» ائتالف چپ«ديگر 
اين اختالفات باعث شد تا در درون سازمان . ديدند بلوك چپ در تحوالت آتي ايران مي

ضمن آن كه در بيرون نيز شرائط و . نگيرد اراده موثري براي پيشبرد اين مسئله شكل 
نبود و نتيجتا اين بخش از آماده » ائتالف چپ«گيري يك  هاي الزم براي شكل زمينه

  . در عمل پيش نرفت»ها اتحادها و ائتالف«
 

دهد كه براي شكل گيري يك ائتالف چپ، بايد مجموعه اي از   نشان ميتجربه
در سالهاي گذشته چنين توافقي . اي به توافق برسند سازمانهاي چپ بر سر حداقل برنامه

هاي سياسي خود، عمال زمينه  برنامهوجود نداشت و سازمانهاي سياسي چپ با تاكيد بر 
به همين .  ائتالف چپ را از فراهم نكردندكيك تفاهم بلند مدت براي رسيدن به ي

دليل نيز در اين سالها اين جريانات تنها در غالب انجمنهاي دمكراتيك موفق شدند با 
  .يكديگر همكاري يا بهتر است گفته شود اتحاد عمل موردي كنند

 است كه در شرائط حاضر تحول چنداني در وضعيت نيروهاي چپ رخ  ما اينارزيابي
هاي تفاهم بر روي يك برنامه براي شكل گيري يك  نداده است و همچنان زمينه

گيري يك ائتالف چپ  ائتالف از مجموعه سازمانهاي سياسي و فعالين چپ براي شكل
وموله، شوراي موقت  چپ يعني ، كسيما بر اين نظريم كه سه سازمان سيا. وجود ندارد

سوسياليستها و اكثريت، كه با ما روابط نزديكي دارند و بر سر بسياري از مسائل سياسي 
اي با آنها تفاهم داريم، نمي توانند به دالئل گوناگون در حال حاضردر قالب يك  و برنامه

  .ائتالف چپ با يكديگر همكاري كنند
د چپ را در آينده نزديك ممكن گيري يك اتحا  رغم آن كه در حال حاضر شكلبه

كه بتواند » بلوك چپ«گيري چنين ائتالفي براي ايجاد يك  نميدانيم، ولي بر لزوم شكل
راديكاليسم را در سير تحوالت آينده ايران، تقويت كرده و زمينه الزم را براي حضور 

 است براي رسيدن به اين هدف الزم.  تاكيد داريم،موثر چپ در اين تحوالت فراهم كند
هاي موردي با سازمانهاي چپ، گفتگو و ديالوگ با  تا ضمن گسترش همكاري

ي تفاهم بين  سازمانهاي و فعالين چپ را تشديد كرده و تالش خود را براي يافتن زمينه
  .را افزايش دهيم» بلوك چپ« گيري يك نيروهاي چپ براي شكل

 از نيروهاي سياسي چپ و  زمينه وحدت، در چند سال گذشته تمايالتي در بين بخشيدر
سازمان ما براي غلبه بر پراكندگي و لزوم تالش در جهت وحدت حزبي شكل گرفته 

اندازهاي مثبتي را  تحوالت سياسي و تحوالت بخشي از نيروهاي سياسي نيز چشم. است
 تالش خواهد كرد تا براي رفع موانع و مرسازمان ضمن توجه به اين ا. گشوده است

همزمان تا آنجا كه نظرات و . اين زمينه، گفتگوهايي را سازمان دهدپيشبرد بحث در 
سياست هاي مشتركي وجود دارد به سهم خود براي همكاريها و اقدامات مشترك، در 

  . كه مورد توافق باشد، پيشقدم شده و آنها را به اجرا مي گذارديهر سطح
 گيري جمعي نيازمند اي رسيد كه براي پيشروي به تصميم  زمان بحث ها به نقطههر

  .شديم، مطابق اساسنامه، كنگره فوق العاده براي آن فراخوانده خواهد شد
 

  سند اتحاد و ائتالف  تدارككميسيون
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  1 پيوست
 ! را چراغ راه آينده كنيمگذشته

  به عملكرد كميته اتحاد عمل براي دمكراسينگاهي
 

امروز برهمه ما آشكار است و بر خي ”  اتحاد عمل براي دمكراسيكميته“ ضعيف بيالن
  .از جوانب آن در بررسي عملكرد خود اين كميته آمده است

رسد با گذشت بيش از پنج سال از حيات كميته فوق جا دارد بر علل اين   به نظر مياما
 ليت آن، ناكامي كمي بيشتر مكث نمائيم، چرا كه آينده بهتر ،توسعه ويا گسترش فعا

  .بدون چنين بازنگرئي ،اگر نگوئيم ناممكن ،ال اقل از شتاب الزم برخوردار نخواهد شد
 

   از كجا آغاز شد؟مشكل
توان گفت مشكل از همان گذاشتن خشت   پاسخ به اين سئوال و در يك نگاه كلي ميدر

در ميان سه حزب و سازمان ” اتحادعمل“ ضرورت همكاري و حتي . اول آغاز شد
امري بود پذيرفته شده، اما در مورد دامنه همكاري و بويژه ” اتحاد“كيل دهنده اين تش

و البته وجود اين اختالف . چشم انداز ، دورنماي كار و ظرف اتحاد توافقي وجود نداشت
  بر كسي پوشيده نبود

 سازمان اتحاد فدائيان و حزب دمكرات كردستان، با امضاي اين قرارداد همكاري ، براي
گ بناي اتحادي گذاشته مي شد كه در چشم انداز مي توانست به جبهه نيروهاي سن

دمكراتيك ايران فرا برويد در حاليكه سازمان راه كارگر نگاهي بسيار محدود تر به اين 
 از ورود در هر گونه اقدامي كه به شكل گيري يك نهاراه كارگر نه ت. همكاري داشت

 بلكه آماده پذيرش نام ائتالف بر همكاري فوق نيز جبهه دمكراتيك فرا برويد ابا داشت
  .نبود

 بستر جدال و توافق، كميته اي زاده شد كه نشان هر دو گرايش را بر پيشاني درچنين
همانطور كه شاهديم با . خود داشت و در هر گام ، اين تناقض به دست و پاي آن پيچيد

حزب و سازمان پايه جبهه اي وارد شدن در بحث پالتفرم ونهايتا تصويب آن توسط سه 
 نام آن و حتي گامهاي بعدي آن متناسب با ركت،دمكراتيك گذاشته شد،اما ظرف ح

و در يك كالم مي توان گفت . بر داشته شد) راه كار گر(آهنگ پا هاي گرايش دوم 
پروژه اتحاد براي دمكراسي در ايران در كميته اتحاد عمل براي دمكر ا سي زنجير شد و 

  .طبيعي از عملكرد واقعي خود بدور افتادبه طور 
 پيش گفته به سنگين ترين وجهي وزن خود را بر تمامي اقدامات بعدي اين تناقض

كميته باقي گذاشته است و تا به امروز نيز پا بر جا ست و به يقين مي توان گفت بدون 
ه كار اين بر خورد شفاف و صميمانه با اين اختالف گرهي، اميد چنداني به گسترش حوز

  .همكاري وجود نخواهد داشت
 

   ديگر نا كامي؟علل
 بحثها و نقد هاي مختلفي كه بويژه در يكي دو سال اخير از عملكرد اين كميته ديده در

ايم از جمله آنچه در بررسي كار خود كميته آمده است، به نكات مختلفي بر مي خوريم 
 كانون بحران توجه الزم نكرده اند، كه در جاي خود بعضا در ست مي باشد اما چو ن به

  .  گشايندميطبعا چشم انداز روشني ن
 چون هويت مستقل نيافتن كميته ، عدم شكل گيري دفاتر نمايندگي و كميته مواردي

هاي كشوري واز همه مهمتر يك هدايت و رهبري سياسي كه الزمه حضور فعال يك 
به يك اراده قوي سياسي تشكل در صحنه تحوالت اجتماعي و سياسي مي باشد ،

  . احتياج دارد كه همانطور كه پيشتر اشاره شد در متن چنين تالشي وجود نداشت
سياسي ايران پس از دوم خرداد نيز اينجا و آنجا به عنوان عامل كند - اجتماعيشرايط

كننده موفقيت كار كميته ذكر ميشود كه باز به خودي خود امر صحيحي است اما طرح 
تنها نمي تواند در مركز اين ناكامي تلقي شود بلكه مي تواند نتايج نا صرف آن نه 

 هنر يك تشكل سياسي دخالت و تاثيردر روند هاي هاگر از جمل. درستي هم بدست دهد
اجتماعي و سياسي يك جامعه است و اگر چنين تاثيري از جمله ديدن صحيح و خالق 

بايست امكان پاسخگوئي به سئواالت چنين روندهائيست، اتفاقا وجود چنين همكارئي مي
 شرايط ركود يدبدون ترد. سال گذشته را جامع تر و مؤثر تر مي نمود 6-5گاهاي  وگره

 برحركت هر جريان سياسي تاثير تعيين …،انفعال، اعتالء ،اصالحات ويا انقالبي و
ن تر بايد براين مهم انگشت گذاشت كه دخالت دادن اي كننده دارد اما از اين روشن
. هاي تشكل سياسي الزمه حيات و ادامه كاري آن مي باشد عناصردر اهداف و تاكتيك

 ساله گذشته اين كميته نشاني از آن ديده 6 يك از مباحث هيچموردي كه تقريبا در 
به عنوان مثال در جريان دعوت از برخي جريانات و افراد جهت پيوستن به .نمي شود 

در پالتفرم و اتخاذ مواضع ” الت پس از دوم خرداد عدم بازتاب تحو“اين كميته همين 
 عدم لزوم چنين باز نگرئي در يادانيم كه هيچگاه لزوم  گرديد و بازمي كميته ذكر مي

  .ميان ما مطرح نبود
 

   روابط عمومي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانكميته
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  هاي دروني رژيم بندي نگاهي به دسته
 

محمود بهنام
يكي از نتايج بارز نمايش انتخاباتي نهمين 
دورة رياست جمهوري رژيم، كه در سال گذشته 

نژاد را بر  برگزار گرديد و دار و دستة محمود احمدي
سر كار آورد، ايجاد يكدستي بيشتر در ساختار 

ح جناح تماميت خواه، جنا. حكومتي بوده است
اي، كه از پيش دستگاه قضايي  را در دست  خامنه

خود داشت و از طريق انتخاباتي فرمايشي مجلس 
هفتم نير اكثريت خود را از دو سال قبل بر قوة مقننه 
حاكم گردانيده بود، با اين مانور انتخاباتي دستگاه 
اجرايي را هم به چنگ آورده و بدين ترتيب، سلطة 

گانة رسمي كشور را  هانحصاري خويش براي قواي س
  .كامل كرد

چنين وضعيتي در ساختار قدرت جمهوري 
ستون «اسالمي هم كه واليت مطلقة فقيه همچنان 

سابقه، وگرنه كم  دهد، بي آن را تشكيل مي» خيمه
صرفنظر از چند سال اوليه استقرار : سابقه است

هاي دروني آن  بندي جمهوري اسالمي، كه صف
ايز نشده بود، تعارض و هنوز كامالً مشخص و متم

كشمكش ميان قواي حكومتي و تالش و رقابت 
هاي مختلف براي تصرف انحصاري تمام قوا،  جناح

. هاي اصلي اين رژيم بوده است غالباً، يكي از ويژگي
بازار و «اكثريت مجلس دوم در دست جناح 

بود، در حالي كه دولت و بخش عمده قوه » ها رسالتي
و » خط امام«وهاي قضائيه در اختيار نير

هاي قديمي قرار داشت، كه نقش  اللهي حزب
سركردگي اينها را نيز، در آن دوران، رفسنجاني ايفا 

 .كرد مي
هاي  در مجلس سوم، با كنش و واكنش

مستقيم شوراي نگهبان و شخص خميني، اكثريت به 
افتاد » مجمع روحانيون مبارز«ها و  »خط امامي«دست 

دستي بين سه قوه حاصل گرديد، و بنابراين، ظاهراً يك
اي، تغيير قانون  اما با مرگ خميني و جايگزيني خامنه

اساسي و نشستن رفسنجاني بر مسند رياست 
عمده »  رفسنجاني-اي خامنه«جمهوري، جفت 

اختيارات را قبضه كرد و قوة قضائيه هم نصيب 
با پايان دورة مجلس . شد» هيأت مؤتلفه«و » ها رسالتي«

ريان انتخابات مجلس بعدي، باقي مانده سوم، و درج
كروبي، (هاي قديمي  اللهي عناصر سرشناس حزب

ولي . هم تصفيه و حذف شدند. .) . محتشمي، بيات و 
اي هم، پس از حذف  ائتالف ميان رفسنجاني و خامنه

رقيبان مشترك، چندان دوام نياورد و در اواخر دورة 
اال مجلس چهارم، حمالت عليه دولت رفسنجاني ب

جامعة روحانيت «گرفت كه به انشعابي ديگر در 
توسط » كارگزاران سازندگي«و اعالم تشكيل » مبارز

عوامل و طرفداران رئيس جمهوري، در آستانة 
اما تالش رفسنجاني . انتخابات مجلس پنجم منجر شد

با » هماهنگ«براي تشكيل مجلسي اش  و دار و دسته
 با همدستي اي، دولت، ناكام ماند و جناح خامنه

شوراي نگهبان، توانست اكثريت آن مجلس را از آن 
آغاز و پايان دوران رياست جمهوري . خود كند

هشت سالة محمد خاتمي نيز، چنان كه معلوم است، 
همزمان با دورة پاياني مجلس پنجم و دورة آغازين 

ها و  مجلس هفتم رژيم، و همراه با كشمكش
 مجلس ششم ولي. هاي آشكار بوده است كارشكني

خواند و  مي» مجلس اصالحات«هم كه خود را 
اكثريت آن نيز در اختيار طرفداران دولت خاتمي 

ها و  بود، عمالً نتوانست در برابر مخالفت
مجمع «، شوراي نگهبان و »رهبر«هاي  تراشي مانع

كاري پيش ببرد، عالوه بر » تشخيص مصلحت نظام
يز نقش آن كه، طي اين دوره، قوة قضائيه رژيم ن

افزونتري در سانسور و سركوب و در مقابله با 
  .طلبان حكومتي بر عهده گرفته بود اصالح

اكنون كه نه فقط دستگاه قضايي و نه تنها 
اكثريت مجلس رژيم بلكه قوة مجريه آن هم، در اثر 

، با »بيت رهبري«و » رهبر«يافته  دخالت سازمان
حزب «كارگرداني شوراي نگهبان و با اجراي 

يعني سپاه و بسيج و برخي ديگر از نهادهاي » ادگانيپ
خواه، قرار  رژيم، در دست يك جناح، جناح تماميت

گرفته است، آيا يكدستي كامل در ميان قوا و درون 
ساختار اصلي قدرت حاصل آمده است؟ ترديدي 

هاي دو سه سالة  جايي نيست كه در پي تغييرات و جابه
تري در اين اخير، تمركز قدرت و يكدستي بيش

. اي به وجود آمده است ساختار، به نفع جناح خامنه
پيداست كه در اثر اين تغيير و تحوالت بر اقتدار 

اي، كه همواره در آرزوي  شخصي ولي فقيه، خامنه
تكيه زدن بر جايگاه استثنايي خميني و در خيال قبضه 
قدرت همانند قدرت وي بوده ولي هرگز نتوانسته 

 به چنان موقعيتي دست يابد، در – تواند  و نمي-است
اما، در واقع، اين . اين مقطع افزوده شده است

يكدستي و تمركز قدرت تا چه اندازه است؟ تا چه 
هاي  بندي ها و صف جايي مدتي پايدار است؟ چه جابه

گيري  ديگري، درون ساختار قدرت، در حال شكل
  است؟

اما پيش از پرداختن به پاسخ اين سؤاالت، 
خاطرنشان كرد كه پيچيدگي و عدم شفافيت بايد 

هاي خودكامه، و  روابط و ساختار قدرت در رژيم
خاصه در استبداد مذهبي حاكم بر ايران، بررسي اين 

تعدد مراكز قدرت، . سازد مسئله را بسيار دشوار مي
گيري،  هاي پيچيده و سطوح مختلف تصميم اليه

حاشية محافل، مجامع و باندهاي گوناگون در درون و 
هاي اصلي  ساختار حكومتي، از جمله ويژگي
طي زمان، . جمهوري اسالمي از همان آغاز بوده است

در برخورد با واقعيات و يا به واسطة منازعات دروني، 
برخي نهادهاي موازي برچيده شده ولي تعدد مراكز 

گيري، رسمي و غيررسمي، علني يا  قدرت و تصميم
گيري  ته و به شكلمخفي، همچنان ادامه و شدت ياف
 اقتصادي - سياسي-نهادها و بنيادهاي مافيايي مذهبي

انجاميده است كه اكنون عمده مقدرات كشور را در 
در اين ميان، عالوه بر محافل و . اند چنگ خود گرفته

هاي گوناگوني هم در اندرون و »البي«باندهاي سنتي، 
پيرامون ساختار حكومتي به وجود آمده و بر ابهام و 

در اين وضعيت كه همواره . اند يچيدگي آن افزودهپ
بخشي از مراكز و مناسبات قدرت در خفا و در سايه 
قرار دارند، و در شرايط حاكميت سانسور و خفقان، 
تشخيص و تعيين اين كه چه كسي يا چه كساني نهايتاً 

گيرند، به واقع مشكل است و تنها در نتيجة  تصميم مي
ترضان و يا در نتيجه تشديد هاي جسورانة مع افشاگري

دعواهاي دروني حكومتگران است كه نوري بر اين 
هاي  خانه هم تابانده و بخشي از پنهانكاري تاريك

هاي اتمي  مثالً در مورد برنامه. شود اينان برمال مي
هاي مربوط بدان به يك بحران  رژيم، كه ماجراجويي

گيري  المللي انجاميده است، جدا از اين كه تصميم بين
در اين باره عمالً از مجلس و دولت، يعني دو مرجع 

گيري، سلب شده است،  تصميم» قانوني«رسمي و 
رهبر يا (اساساً معلوم نيست كه چه مقام و نهادي 

اجالس رؤساي سه قوه يا مجمع تشخيص مصلحت يا 
. . شوراي عالي امنيت يا تعدادي از فرماندهان سپاه يا 

روشن نيست كه . يردگ تصميم نهايي را مي) ؟.
گيرنده اصلي در مورد مسائل جاري اقتصاد  تصميم

وزارت امور اقتصادي و : كشور كيست يا چيست
دارايي، بانك مركزي، سازمان مديريت و 

هاي مجلس، يا هيچكدام؟  ريزي، مركز پژوهش برنامه
حضور در » حق«گيري در مورد اين كه زنان  تصميم

را دارند يا نه، بر عهدة ها و تماشاي مسابقات  ورزشگاه
اما آنچه در اين ميان روشن است، اينست . . . كيست؟ 

كه اگر هم بخشي از اين ابهام و تاريكي ناشي از 
منازعات دروني مستمر دستجات حكومتي و 
ناخواسته باشد، بخش بزرگ آن كامالً خواسته و 
عامدانه و براي پوشاندن فساد، تبهكاري ها و 

 و فرار از مسئوليت پاسخگويي هاي رايج چپاولگري
  .است

  چند دستگي جناح غالب
خواه، جناحي كه به  جناح تماميت

گانه و بخش  اي امروزه قواي سه سركردگي خامنه
ها و نهادهاي حكومتي را تصاحب كرده  غالب ارگان

است، در اساس براي حذف و كنار زدن رقيبان عمده 
 طلبان حكومتي و جناح  خود يعني جناح اصالح

رفسنجاني، و اعمال سلطة انحصاري » كارگزاران«
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خويش، از بهم پيوستن نهادها، باندها و محافل 
.  سال گذشته شكل گرفته است5-6گوناگوني طي 

نخستين تجمع و تشكل اين دستجات، ايجاد نهادي 
شوراي «غير رسمي و غير اعالم شده با عنوان 

، درارتباط با »هماهنگي نيروهاي انقالب اسالمي
  مقام رهبري بود كه در آن نهادهاي شناخته» دفتر«

جمعيت «، »جامعة روحانيت مبارز«اي چون  شده
با آنها، به عالوة » همسو«هاي  و گروه» مؤتلفة اسالمي

و بخشي از » سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي«
فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، مشاركت داشتند و 

 ناطق نوري، علي اكبر توسط عناصري مانند علي
اكبر واليتي، محمدرضا باهنر،  الريجاني، علي

، »شورا«هدف اصلي اين . شد سازماندهي و اداره مي
تراشي هرچه بيشتر بر سر راه دولت  عالوه بر مانع
آوري و هماهنگي نيروها و تدارك  خاتمي، جمع

تمهيدات ضروري براي بازپس گرفتن قوا و 
. لبان حكومتي بودهاي زير كنترل اصالح ط دستگاه

و يا اين » شورا«اولين برآمد به اصطالح انتخاباتي اين 
ائتالف آبادگران «جناح به طور كلي، نيز با عنوان 

 بود كه توانست 1381در اسفند » ايران اسالمي
شوراهاي اسالمي تهران و بسياري ديگر از شهرهاي 

ترين ميزان آراء، در اختيار خود  بزرگ را، با كم
يك سال بعد از آن نيز، اين جناح، به ترتيبي . بگيرد
دانيم، با بيرون راندن اصالح طلبان حكومتي،  كه مي

هاي مجلس هفتم را از آن خود  اكثريت كرسي
» سنگر«ساخت و سپس به تدارك تسخير آخرين 

مانده، يعني منصب رياست جمهوري،  عمده باقي
  . پرداخت

هاي ميان دستجات  اختالفات و رقابت
دهنده اين جناح، كه در مقابله با رقيبان  تشكيل

حكومتي كامالً همداستان بوده و متحد عمل 
 كرسي 200حدود (كردند، بعد ازكسب اكثريت  مي

رقابت . مجلس ظاهر گرديد)  كرسي290از مجموع 
بر سر تصاحب مسند رياست مجلس بين غالمعلي 

كه ضمناً پدر زن پسر (، »رهبر«حداد عادل، پيشكرده 
و مدعيان ديگر مانند احمد توكلي كه ) اي است خامنه

دانستند، از نخستين  تر مي»محق«تر و  خود را پر سابقه
اي، فرد مورد نظر  آنها بود كه سرانجام با فشار خامنه

مركز «و احمد توكلي رياست . وي قبوالنده شد
را به دست آورد و محمدرضا » هاي مجلس پژوهش

جامعة اسالمي «ي »وهمس«باهنر از گردانندگان گروه 
هم به عنوان نايب رئيس اول و گرداننده » مهندسين

تعيين گرديد ) اصولگران(» اكثريت«فراكسيون 
، خرداد 119شماره » اتحاد كار«رجوع شود به (

اكثريت مجلس هفتم اگر چه در بيعت و ). 1383
القول هستند ولي، همان طور  متفق» رهبر«اطاعت از 

ذشته نيز نشان داده، در كه رويدادهاي دو سال گ
بسياري از مسائل مختلف سياسي، اقتصادي و 
اجتماعي، و به ويژه در مورد تقسيم و تصاحب 

هاي اقتصادي در بين خود،  مناصب سياسي و موقعيت
  . هم رأي نيستند

ترين كشمكش دروني جناح  اما مهم
» شوراي هماهنگي«خواه، كه عمالً به تالشي  تماميت

 شد، در مورد تعيين و معرفي مذكور نيز منتهي
كانديداي آن براي انتخابات رياست جمهوري بروز 

هاي  هاي پنهان و آشكار و دخالت همه تالش. كرد
و توزيع مناصب فعلي و » هماهنگي«براي ايجاد » باال«

ثمر ماند  آتي و نهايتاً توافق بر سر كانديداي واحد بي
ر و بعد از كنار كشيدن احمد توكلي و علي اكب

سه روز پيش از روز (واليتي و نهايتاً محسن رضايي 
علي الريجاني، محمد (باز هم سه كانديدا ) گيري رأي

از جانب اين جناح ) نژاد باقر قاليباف و محمود احمدي
هرچند كه در اينجا نيز . در انتخابات حضوريافتند

هاي رقيب مورد اتفاق نظر بود  مخالفت قاطع با جناح
ري در مقابل نامزدي احتمالي چنان كه موضعگي(

هاي تأييد  رفسنجاني هم يكي از پيش شرط
كانديداتوري افراد از سوي اين جناح محسوب 

ولي پراكندگي و انشقاق درون اين جناح ) شد مي
و يا » جبهه دوم خرداد«كمتر از تشتت ميان 

معرفي سه مدعي منصب . طلبان حكومتي نبود اصالح
ناح، بر پايل برخي رياست جمهوري از طرف اين ج

هاي مطبوعات حكومتي، بيانگر وجود سه  تحليل
» بنيادگرا«، )الريجاني(» گرا سنت«گروه يا دستة 

در درون آن ) قاليباف(» گرا مصلحت«و ) نژاد احمدي(
اما اين كه چگونه اين جناح، با اين همه . (است

» برنده«نژاد را به عنوان  پراكندگي، توانست احمدي
هاي رأي بيرون آورد، خود   صندوقانتخابات از

ماجراي ديگريست كه قبالً به آن پرداخته شده است 
و هنوز هم ) 1384، تير 129اتحادكار شماره (

  ).هاي بسياري دارد ناگفته
» اصولگرا«جناح غالب حكومتي خود را 

خواند، بدون آن كه هيچ گاه تعريف جامع و  مي
ها،  عضي وقتب: ارائه كرده باشد» اصول«مانعي از آن 

» اسالم، حكومت اسالمي، واليت فقيه، امام و رهبري«
ها، عناوين  برخي. كنند را بدين عنوان عرضه مي

استكبار «و » ايجاد جامعة اسالمي«ديگري چون 
نژاد، در سخنراني  احمدي. افزايند را بر آن مي» ستيزي

و با اشاره به » رهبر«انتخاباتي خود، به نقل قول از 
» گام پنج«، »حكومت جهاني اسالم« يعني هدف نهايي
شده، » پيروز«كه » انقالب اسالمي«: كند را تعريف مي

كه انجام شده و البته شامل امام » برپايي نظام اسالمي«
تشكيل دولت «و رهبري و واليت فقيه نيز هست، 

كه آن را هدف اوليه انتخابات رياست » اسالمي
،  و گام »يكشور اسالم«شمارد، ايجاد  جمهوري مي

را » دولت اسالمي«، و خود »جهاني شدن«پنجم هم 
دولتي كه همه «: كند هم اين گونه معرفي مي
هايش، همة همتش،  گيري رويكردهايش، همه جهت
يعني دنبال اين باشد كه . اجراي احكام اسالمي باشد

لكن . »جامعه را از طريق دستورات اسالمي اداره بكند
يزان اعتقادات واقعي هرچه باشد و م» اصول«آن 

» جهاني«و » آسماني» «اصول«مدعيان و طرفداران آن 
هرچقدر باشد، در اينجا و در روي زمين، دعواي 

همان طور كه : اصلي بر سر چيزهاي ديگريست
كشمكش طوالني بين مجلس و دولت بر سر كابينة 

نژاد نشان داد، دعوا بر سر تصرف  پيشنهادي احمدي
ها،  د از آن، مديريتو بع(هاي وزارت  پست

چنان كه . است. . .) ها و  ها، سفارتخانه استانداري
دعواي شديد ميان دولت و مجلس در مورد تصويب 

 آشكار كرد، رقابت بر سر تقسيم و 1385بودجه سال 
 ميليارد دالر درآمدهاي نفتي ساالنه 50 تا 40تصاحب 

همان گونه كه نحوة برخورد با بحران اتمي نيز . است
دارد، اختالف عمده بر سر چگونگي  لوم ميمع

هايي است كه رويهم انباشته شده و  رويارويي با بحران
  .به حدت امروز خود رسيده است

در جريان رأي گيري مجلس به دولت 
نژاد كه چهار نامزد وزارت رأي  پيشنهادي احمدي

نياوردند و تعيين وزير نفت مورد توافق اكثريت 
اه به درازا كشيد، نشانة مجلس هم بيش از چهارم

هاي درون اين مجلس نمايان  بندي ديگري از صف
تعداد نمايندگاني كه به تمامي افراد پيشنهادي . گرديد

 نفر 75دادند نزديك به » موافق«رئيس جمهوري رأي 
 نفري اين مجلس 200بودند، يعني در ميان اكثريت 

ق نامند، عدة نمايندگان متعل مي» اصولگرا«كه خود را 
، از »سپاه و بسيج«نژاد يا گروه  به دار و دسته احمدي

برپاية همين آرا، . كند  نفر تجاوز نمي80 يا 70
و » كارگزاران«شامل (مجلس » اقليت«فراكسيون 

 نماينده را در بر 60 تا 50نيز ) اصالح طلبان حكومتي
  . گيرد مي

نژاد هم، دولتي ائتالفي است  دولت احمدي
بندي موجود   تقريباً همان دستهكه تركيب آن را نيز
 نفر از آنها، در 4 يا 3: كند در مجلس تعيين مي

» رهبر«هاي امنيتي و نظامي، كه طبق نظر  وزارتخانه
هاي  اند، هشت نفر از آنها سابقه فعاليت تعيين شده

مستقيم امنيتي و نظامي دارند، چند نفر مربوط به 
ن از آنها از هستند، چند ت» مؤتلفه«و » روحانيت مبارز«
جمعيت ايثارگران انقالب «و يا » ائتالف آبادگران«

نژاد هم عضو شوراي مركزي  كه احمدي(» اسالمي
هستند، چندنفرشان از شوراي نگهبان ) آن بوده است

وزراي نفت و مسكن و (اند و دو نفر هم  آمده
هاي حكومتي  مورد توافق همه جناح) شهرسازي

، منصب دبيري »رهبر«وصيه عالوه بر اينها، به ت. هستند
به علي الريجاني و » شوراي عالي امنيت ملي«

شهرداري تهران هم به قاليباف، يعني بازندگان 
انتخابات از همين جناح، واگذار گرديده، و معاونت 

ذوالقدر و معاونت » سردار«امنيتي وزارت كشور به 
داده ) اهللا جنتي پسر آيت(سياسي آن هم به علي جنتي 

درمجموع، مناصب مربوط به امور امنيتي، . تشده اس
هاي  نظامي، اجتماعي و فرهنگي بيشتر در كنترل آدم

نژاد قرار گرفته و  اي و دسته سپاه و احمدي خامنه
مقامات مربوط به امور خارجه و اقتصاد نيز غالباً به 

با توجه به  .كار افتاده است دست جريانات سنتي كهنه
ه گرايش يا دستة مختلف، آنچه در باال گفته شد، س
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در درون جناح غالب حكومتي قابل تشخيص و تمايز 
  :است

اي كه عالوه    دار و دسته شخص خامنه-1
وي، رؤساي فعلي قوة قضائيه و قوة مقننه، »  بيت«بر 

شوراي «رئيس صدا و سيماي جمهوري اسالمي، دبير 
، بخشي از »بنياد مستضعفان«، رئيس »عالي امنيت ملي

و شوراي » مجمع تشخيص مصلحت نظام«اعضاي 
نگهبان و بخشي از روحانيت صاحب مقام حكومتي و 

اين حلقه . شود وغيره را شامل مي» حوزة علميه«
را در بر » رهبر«ترين و وفادارترين افراد به  نزديك

گيرد كه كسب مقام و موقعيت خود را مديون  مي
شخص وي هستند و نه فرد يا جريان و يا جناح 

در توضيح اين نكته بايد يادآور شد كه در . يديگر
تعيين و تقسيم مناصبي كه قانوناً يا عمالً در اختيار 
ولي فقيه است، وي برحسب موقعيت خود و توازن 

هاي رقيب حكومتي و مالحظه  قواي موجود جناح
رژيم، تعدادي از آنها رأساً و به ميل خود » مصلحت«

ديگري از آنها كند، ولي در توزيع تعداد  اعطا مي
بايستي مطالبات ديگر شريكان و مراكز قدرت را در 

به طوري كه . نظر بگيرد و حتي به آنها باج بدهد
خميني نيز، در اوج اقتدار مذهبي و سياسي خويش، 
مثًال درمورد نصب فقهاي عضو شوراي نگهبان ناگزير 

ها و ترجيحات ديگر مراجع تقليد يا  بود كه توصيه
اين امر . را در مد نظر بگيرد» حوزه«ر صاحبان نفوذ د

 هم كه هيچ وقت از اقتدار  در مورد جايگزين خميني
وي برخوردار نبوده، به طريق اولي صادق است و به 

اي  به خود خامنه» مرجعيت«ويژه بعد از اعطاي مرتبه 
فقط در قم از ده تن » اعظام«هم، كه تعداد آيات 

دشوارتر نيز كند، رعايت اين مالحظات  تجاوز مي
اي   سال گذشته، خامنه17با اينهمه، طي . شده است

توانسته است تدريجاً موقعيتي براي خود فراهم آورد 
دار رژيم، افرادي  كه در كنار عناصر سرشناس و سابقه

از معتمدان و طرفداران خود را هم باال كشيده و به 
اهللا  چنان كه مثالً آيت. هاي كليدي بگمارد موقعيت
را كه فاقد ) كه بعداً شاهرودي شد( عراقي هاشمي

ها و جريانات اصلي  موقعيت و جايگاه در ميان جناح
اي  خامنه» دفتر استثنائات«رژيم بوده و مدتي را در 

گذرانده بود، نخست به عضويت شوراي نگهبان 
اهللا محمد يزدي  درآورد و سپس وي را به جاي آيت
كي اين نزدي. به رياست قوه قضائيه منصوب كرد

، طبعاً، نفوذ و اختيارات »رهبر«گروه به شخص 
ولي، در عين حال، همين . بخشد بيشتري به آنها مي

كاري و پيروي كامل از  قرابت و الزام مالحظه
. كاهد هم از آزادي و ابتكار عمل آنها مي» منويات«

اين دار و دسته هنوز نتوانسته است شبكه ارتباطات و 
 اندازة دستجات و يارگيري خاص خود را به

  .هاي قديمي گسترش بدهد جناح
 دستة دوم را جريانات و نهادهاي سنتي -2

جامعه «، »جامعه روحانيت مبارز«كار رژيم مانند  كهنه
و » جمعيت مؤتلفه اسالمي«، »مدرسين حوزة علميه قم

هاي  جامعه انجمن«مانند (با آنها » همسو«هاي  گروه

جامعه اسالمي «، »اسالمي اصناف و بازار تهران
» جامعه اسالمي كارگران «،»جامعه زينب«، »مهندسين

و » مجمع تشخيص مصلحت«، بخشي ديگر از . . .)و 
اين . دهند شوراي نگهبان، و نظاير اينها تشكيل مي

صاحب «گروه، با اتكاء به سوابقش، خود را سهيم و 
داند و سهم خود  را از  مي» انقالب اسالمي«در » نسق

مجدد ايران به وسيلة » فتح«حاصل از » نائمغ«قدرت و 
بنابراين، سهم خواهي . كند اسالم، مطالبه مي

امام و «روزافزون اينان نه صرفاً ناشي از تبعيت آنها از 
را هم اينها به » ذوب در واليت«شعار (است » رهبري

منظور عقب راندن رفسنجاني و ديگران براي اولين 
وان نيز هست كه اينها بلكه بدين عن) بار مطرح كردند

اي، كروبي،  هم خودشان مثل رفسنجاني، خامنه
گذار و صاحب اين  موسوي اردبيلي و غيره، پايه

كوشند كه  از اين رو نيز همواره مي. دانند مي» نظام«
و انتصابي، از » انتخابي«هاي خود را در نهادهاي  آدم

مجلس و شوراي نگهبان گرفته تا دولت و بنيادها و 
اما از آنجا كه . نهادهاي حكومتي، داشته باشندساير 

اين دسته به دليل انحصار طلبي مفرط و حرص و آز 
پايان و فساد گسترده خيلي زودتر از دستجات  بي

شان، رسوا و بدنام شدند و حتي در  شريك و رقيب
ها هم مفتضحانه  »خودي«بين » انتخابات«غالب 

تصابي شكست خوردند، هرچه بيشتر به نهادهاي ان
با اينهمه، اينان نيز توانستند كه . روي آوردند

كادرهاي جديدي از بستگان و وابستگان خود را، با 
، در قالب همان نهادهاي »مهندس«و » دكتر«عناوين 

هاي عاريتي به  هاي تازه با نام سنتي و يا در تشكل
هم از » ائتالف آبادگران«ميدان آورند كه بخشي از 

هاي همين جريانات   و پيشكردهجمله پرورش يافتگان
اين دسته كه با . آيند كار به حساب مي كهنه
اندازي به تعداد زيادي از نهادها، بنيادها،  دست

ها و مؤسسات دولتي و خصوصي، از امكانات  شركت
هاي  مالي و اقتصادي وسيعي برخوردار شده و در سال
ها و  اخير هم تعداد بيشتري ازمطبوعات، رسانه

اي  ها را در كنترل گرفته، شبكه گسترده خبرگزاري
براي خود ساخته است كه در عرصه سياسي و 

برداري قرار  هاي درون حكومتي هم مورد بهره رقابت
، كه »كميته امداد امام خميني«به عنوان مثال، . دهد مي

از محل بودجه كالن دولتي صدها هزار خانوار را 
نوان صدقه دهي دارد، غالباً به ع» تحت پوشش«

اي جهت سازماندهي نيروها براي شركت در  وسيله
تظاهرات دولتي و انتخابات فرمايشي مورد استفاده 

هاي اخير   شوراي نگهبان نيز كه در سال. شود واقع مي
هاي گزاف تشكيالت عريض و طويلي  با اخذ بودجه

خود در سراسر كشور » نظارت استصوابي«براي اعمال 
ورة برگزاري انتخابات به كه در د(ايجاد كرده است 

در » تشكيالت«از اين ) شود  هزارنفر هم بالغ مي300
براي » پيروزي«انتخابات مجلس هفتم جهت كسب 

، و در انتخابات رياست جمهوري »آبادگران«گروه 
گيري كرده  نژاد بهره ساختن احمدي» برنده«براي 
  . است

 دستة سوم شامل بخشي از فرماندهي سپاه -3
نيروهاي مقاومت «و ارگان وابسته بدان پاسداران 

، تعدادي از مسئوالن نهادهاي امنيتي و انتظامي »بسيج
و » حوزه«قبلي و فعلي رژيم، بخشي از روحانيت و 

جمعيت ايثارگران «و » اهللا حزب«جرياناتي مانند 
وغيره است كه در مقطع كنوني حول » انقالب اسالمي

. اند مدهنژاد گرد آ محور رياست جمهوري احمدي
اين دسته، در مقايسه با دستجات باال، كمتر شناخته 

هاي گذشته در  شده است و هرچند كه در سال
ساختار قدرت حضور و نفوذ داشته ولي غالباً پنهان و 

اين دسته در دورة هشت سال .  پشت پرده بوده است
فتنه «اصالح طلبان حكومتي، در روند مقابله با 

مات و اقدامات سركوبگرانه و به واسطة تهاج» خاتمي
گستردة آن، و از جمله ترور، بازداشت و شكنجه 

هاي مخفي و  مخالفان، ايجاد و اداره زندان
اختصاصي، حمله به اجتماعات مردم، سانسور و 

ها، نقش و موقعيت نسبتاً  توقيف نشريات و كتاب
باالتري در ساختار حكومتي پيدا كرده و به يكي از 

. نهاد واليت فقيه تبديل شده استنقاط اتكاي اصلي 
نخستين برآمد علني و گسترده اينها در جريان 
انتخابات مجلس هفتم بوده كه نه تنها به غلبه جناح 

بلكه، ضمنا، تعدادي . رسانند خواه كمك مي تماميت
از افراد وابسته به خود را نيز روانه آن مجلس 

 هنگام برگزاري انتخابات رياست جمهوري. سازند مي
نيز، در ارتباط با نقش پنهان و آشكاري كه اينها در 

كنند، حضورو نفوذشان، در  ايفا مي» نمايش«آن 
درون اين جناح و درمجموعه ساختار 

اين گروه ديگر خود را . شود تر مي حكومتي،محسوس
صرفاً آلت دست قدرت و عمله سركوبگري به 

آورد بلكه سهم بيشتري از قدرت سياسي  حساب نمي
اين دسته، عالوه بر . كند ي آن را مطالبه مي»زايام«و 

اي وغيره كه در  امكانات اقتصادي و مالي و رسانه
اختيار داشت، براي تصاحب امكانات بيشتري خيز 

هاي كالني  اي از آنها بودجه برداشته است كه نمونه
هاي گوناگون، در قالب  است كه تحت عناوين و بهانه

 به آنها اختصاص يافته ،1385بودجه دولت براي سال 
نيروهاي «اين دسته نيز، با در اختيار داشتن . است
ظاهر » اهللا انصار حزب«كه گاه در شكل » بسيج
عمل » لباس شخصي«و گاهي به عنوان . شوند مي
و عامالن شوراي » ناظران«كنند، روزي به لباس  مي

ضابطين «آيند و روزي ديگر به عنوان  نگهبان در مي
پردازند، از  مي» منكرات« به مقابله با »قوة قضائيه

امكانات سازماندهي وسيع براي مقاصد سياسي 
  .خودغرضانه برخوردار است

ها  اما ظاهر شدن بخشي از نظاميان و امنيتي
هاي  در عرصة سياسي، خود مسائل و پيچيدگي

ديگري در مناسبات دروني جناح غالب و در مجموعه 
 كه در نوشتة بعدي آورد ساختار حكومتي به ميان مي
 .بايد مورد بررسي قرار گيرد
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  در ايران واقعي است »مسئله ملي«
  احمد آزاد

» ايران« انتشار يك مطلب وكاريكاتوري در روزنامه 
اي به   ارديبهشت امسال، كه در آن جمله22به تاريخ 

زبان تركي آمده بود، اعتراضات وسيعي را در 
حركتهاي اعتراضي .  شهرهاي آذربايجان دامن زد

آغاز شد و  ارديبهشت از دانشگاهها 25اوليه روز 
هاي اروميه و تبريز در  جمعي از دانشجويان دانشگاه

 آن كاريكاتور ، در مقابل دفاتر مديريت اعتراض به 
روز بعد اين حركتها . دانشگاهها دست به تجمع زدند

تر شد و دانشجويان زنجاني نيز به اين  گسترده
عذرخواهي دانشجويان خواهان . اعتراضات پيوستند

اين روزنامه و برخورد قانوني با رسمي مدير مسئول 
. دست اندركاران روزنامه و نويسنده اين مطلب بودند

ها باقي  اعتراضات دانشجويان در محدوده دانشگاه
نماند و به سرعت ابعاد وسيعتري به خود گرفت و به 

 اعتراضي در سطح شهرهاي اروميه و تبريز  حركتهاي
به . شدندكشيده شد و مردم نيز با دانشجويان همراه 

تدريج  مردم شهرهاي ديگر آذربايجان چون خوي، 
نيز با برپائي تجمعات و ... شهر و  نقده مشكين

راهپيمائي در سطح شهرها، به اين موج  اعتراضات 
ابعاد حركتهاي اعتراضي چنان وسيع شد كه . پيوستند

احمدي نژاد ناگزير سفر خود به آذربايجان غربي را 
  . لغو كرد

م ادامه يافت و روز دوشنبه اول خرداد تظاهرات مرد
ماه،  تظاهرات وسيع مردم  تبريز از سوي دولت به 
خشونت كشيده شد و نيروهاي انتظامي با حمله به 
تظاهركنندگان، تالش در پراكنده كردن مردم و 

در نتيجه اين . جلوگيري از راهپيمايي آنها كردند
 حمالت تعدادي از مردم زخمي شده و بسياري نيز

  . دستگير شدند
در واكنش به اعتراضات مردم آذربايجان ، حكومت 

را توقيف  و » ايران«در روز دوم خرداد روزنامه 
كاريكاتوريست اين روزنامه ، مانا نيستاني را دستگير 

همچنين تني چند از مقامات با . و راهي زندان كرد
 ايران و كاريكاتوريست آن ، سعي روزنامهحمله به 

يرغم اين ژست دولت، عل. از مردم نمودنددر دلجويي 
در تهران مردم و دانشجويان . اعتراضات ادامه يافت

. آذري در مقابل مجلس دست به تظاهرات زدند
ها و شهرهاي آذربايجان تا بيش   تظاهرات در دانشگاه

از يك هفته ادامه يافت و در غالب موارد به درگيري 
ان اين در جري. با نيروهاي انتظامي كشيده شد

ها و گزارشهاي منتشره  ها بر اساس اعالميه درگيري
چندين نفر كشته، بسياري زخمي و مجروح و صدها 

بدنبال افول تظاهرات، . نفر نيز دستگير و زنداني شدند

هاي وسيعي را در  نيروهاي امنيتي حكومت، دستگيري
نگاران   بين فعالين سياسي، نويسندگان و روزنامه

از سوي ديگر بسياري از . ردندآذربايجان آغاز ك
شخصيتهاي ملي، فرهنگي، دانشگاهي، احزاب و 
سازمانهاي سياسي اپوزيسيون ضمن صدور اعالميه و 

هاي اعتراضي مردم آذربايجان، بر  حمايت از حركت
لزوم استقرار دمكراسي در ايران و تضمين رعايت 

  .حقوق مليتها و اقوام ساكن ايران تاكيد كردند
  

دود دانشجويان چند دانشگاه در تبريز و اعتراض مح
چه كنيم كه سوسكها، «اروميه به  انتشار مطلب 

 و كاريكاتور همراه آن در روزنامه »سوسكمان نكنند
ايران، در فاصله كمتر از يك هفته، به تظاهراتي 
گسترده در غالب شهرهاي آذربايجان انجاميد، كه در 

انتظامي رژيم  غالب موارد با دخالت مامورين امنيتي و 
حركتهاي اعتراضي مردم . به خشونت كشيده شد

براي بيش از يك هفته در صدر اخبار سياسي روز 
اي را نيز  قرار گرفت و تا آنجا پيش رفت كه خامنه

اين وقايع يك بار ديگر نشان . ناگزير به واكنش نمود
در ايران جدي است و » مسئله ملي«داد كه تا چه حد 

اكميت استبدادي حكومتداران تا چه حد ادامه ح
اسالمي و بحران فزاينده سياسي  و اقتصادي حاكم بر 

  . باشد ايران، زمينه ساز تشديد اين مسئله مي
براي بسياري از ناظران بيروني، ابعاد واقعه با محمل 

انتشار يك كاريكاتور ساده و . آن همخواني ندارد
بيان يك جمله تركي از زبان يك سوسك، آنچنان 

نمايد كه توجيهي براي ابعاد  م و توهين آميز نميمه
تظاهرات و سركوب و دستگيريهاي گسترده بعدي 

ها،   اما واقعيتها، وراي تمايالت و ارزيابي. آن باشد
  . عمق بحران و خطرات آن را به نمايش گذارد

فالت ايران سرزميني است كهن سال كه در طول 
 اقوام بيش از چند هزار سال تاريخ مدون، مسكن

در . گوناگون و چهار راه عبور و مرور آنان بوده است
طول تاريخ هر يك از اين اقوام به زور شمشير و 
درايت روساي خود، براي مدتي بر تمام يا بخشي از 

سده پاياني حكومت قاجار، دوران . اند آن حكم رانده
تحول ساختاري جامعه كهن ارباب و رعيتي و عبور 

» انقالب مشروطه« .   امروزي استاي نوين و به جامعه
بر زوال ساختار كهن مهر » حكومت قانون«با شعار 

شود براي استقرار قانون و  كوبد و بيانگر تالشي مي مي
گيرد،  ايران شكل مي»  ملت–دولت «.  دمكراسي

شود و حكومت مركزي  مرزهاي آن تثبيت مي
اما ظرفيتهاي محدود جامعه . شود سازمان داده مي

 ضامن استقرار و   و رشد ناچيز نيروهاي اجتماعيايران
هاي  هاي قدرت بقاي دمكراسي، به همراه دخالت

. كنند خاجي عمال شكلگيري دمكراسي را دشوار مي
اين در حالي است كه حكومت مركزي و دستگاه 
اداري نوين آن مستقر و تثبيت زبان و فرهنگ و دين 

در . شود رسمي به سياست اصلي زمامداران تبديل مي
اين بين وجود اقوام گوناگون در درون مرزهاي 
رسمي، با زبان، فرهنگ، مذهب و آداب و رسوم 
متفاوت سدي در راه اجراي اين سياست تلقي شده و 
از اين زمان نديده گرفتن اين تفاوتها و تا حد ممكن 
تالش در از بين بردن آنها و يكسان سازي فرهنگي، 

هاي ايران قرار گرفته و  زباني در دستور كار حكومت
  . شود تبعيضات قومي آگاهانه و ناآگاهانه متداول مي

صدسال گذشته، حكومتهاي مركزي  در طول يك
كفايت، نااليق و فاسد و غالبا وابسته به  ايران عمدتا بي

بيگانگان بوده و براي حفظ حكومت و امتيازات 
در طول . خود، به زور و سركوب متوسل شده اند

جز سالهاي كوتاه دهه بيست شمسي و آن يك قرن، 
هم به صورت محدود، هيچگاه در جامعه ايران 
آزادي و دمكراسي وجود نداشته و حقوق بشر به 

طبعا حق تعيين سرنوشت نيز .  راحتي نقض شده است
ها دمكراتيك وجود  چون ديگر حقوق و آزادي

نداشته و ندارد و هر زمان نيز كه آرزوي آن از سوي 
. شود يان شود، به سرعت سركوب شده و ميمردمي ب

در حالي كه همه مردم ايران  فارس، آذري، كرد، 
هاي حكومتهاي ديكتاتوري  زير چكمه..... عرب

گذرانند و  هر نداي آزاديخواهي  مركزي روزگار مي
شود،  مردمان غير   با گلوله و زندان پاسخ داده مي

ان و فارس بايد عالوه بر همه اينها، فرهنگ و زب
مذهب رسمي و مسلط را بپذيرند و باالجبار به آن تن 

هر آنگاه نيز كه زبان به اعتراض گشايند، از .  دهند
سوي حكومتداران و ناسيوناليستهاي دو آتشه متهم به 

  . شوند  ميجدائي طلبي و تجزيه طلبي 
كليد درك چرايي ابعاد وسيع تظاهرات مردم 

 قول ادبيات آذربايجان از درك اين ويژگي يا به
ها نيز  آذربايجاني. گذرد مي» ستم دوگانه«سياسي، 

ها،  ها، كردها، كرماني ها، رشتي چون لرها، تهراني
زير فشار يك حكومت مذهبي ..... ها و  بلوچ

. بيكفايت، دزد و فاسد و جنايتكار قرار دارند
مشكالت اجتماعي، فقر، بيكاري، فحشا، اعتياد و 

جاي ايران برگرده   همه ديگر معضالت اجتماعي در
تالش معاش و تامين مايحتاج . كند مردم سنگيني مي

روزمره خود و خانواده، تامين آموزش، بهداشت الزم 
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و غيره در چنين شرائطي بسيار دشوار است و فقدان 
انداز آينده را براي اكثر مردم  ثباتي چشم امنيت و بي

وسيع نارضايتي از اين حكومت . ايران تيره كرده است
حال توزيع ثروت ها و  در عين. گير شده است و همه

نگاهي گذرا به آمار و . امكانات ملي نيز يكسان نيست
ارقام رسمي كشور در مورد چگونگي توزيع اشتغال و 

هاي صنعتي، تاسيسات زيربنايي،  بيكاري، كارگاه
بر .... خدمات بهداشتي، درماني، آموزشي، مسكن و 

ها و عوارض نابرابري و  ي نشانهحسب استانها به روشن
 به . سازد تبعيض در حق مليتهاي مختلف را بر مال مي

 احساس اهانت و سرخوردگي اين وضعيت دشوار، 
زباني و فرهنگي و پايمال شدن هويت قومي براي 

شود و ابعاد نارضايتي  اقوام غير فارس نيز اضافه مي
 در چنين .كند تر مي عمومي را به مراتب گسترده

تواند  شرائطي است كه يك كاريكاتور ساده مي
اي شود كه آتش نارضايتي وسيع مردم را  جرقه
بايد دقت داشت كه اين مسئله . ور نمايد شعله

ديروز افشاء . اختصاص به امروز و آذربايجان ندارد
 عرب «نامة منتسب به معاون رئيس جمهوري درباره

 ، تظاهرات وسيعي را در خوزستان موجب»زدايي 
از تلويزيون » امام علي«شد، يا پريروز پخش سريال 

رژيم، اعتراض اهل تسنن در كرمانشاه و جاهاي ديگر 
  ....... پريروز  را به دنبال آورد و يا پس

اكثريت قريب به اتفاق  مردمي كه در تظاهرات 
شهرهاي آذربايجان شركت كرده بودند،  نه دشمن 

شمني با روزنامه آزادي بيان و نشر انديشه بودند ونه د
آنها خواهان دستگيري . نگار داشتنديا روزنامه 

برعكس .  نبودندها روزنامهروزنامه نگاران و بستن 
هايشان حقوقي هستند كه سالها است از  اساس خواسته
خواست آزادي و دمكراسي، يك .  اند آن محروم

خواست عمومي است كه اين بار در قالب 
اما حكومت دقيقا . دهاي ملي به ميدان آم خواسته

رفت بجاي پاسخگويي به  همانگونه كه انتظار مي
هاي آنها، ابتدا روزنامه  را بست و بعد هم  خواسته
نگار را زنداني كرد، گويا كه مشكل مردم  روزنامه

رژيم . نگار بود آذربايجان روزنامه ايران و روزنامه
ها و طرح خواسته  حاكم نه فقط اجازه بيان نارضايتي

را نداد، بلكه تظاهرات آرام مردم را نيز مورد حمله ها 
اي  ه پرواضح است كه طرح و ابراز خواسته. قرار داد

عادالنه ملي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و تالش 
براي تحقق مطالبات صنفي و سياسي نبايد در تقابل و 
تعارض با آزادي بيان و انديشه و مطبوعات قرار 

هاي  بيان، در زمره آزاديآزادي انديشه و . گيرد
اساسي و زمينه و بستر اصلي طرح و اعالم و پيگيري 

محدود ومخدوش . ها و مطالبات است ديگر خواسته
ها و حبس  كردن اين آزادي، بستن روزنامه

نگاران و خاموش كردن صداي انتقادات و  روزنامه
ها، كار رژيم هاي خودكامه،   طلبي اعتراضات و حق

خواهند و  ذهبي آن ، است كه نميبويژه از نوع م
فراموش . هاي مردم پاسخ دهند توانند به خواسته نمي

نبايد كرد كه مبارزه متحدانه مردم اعم از كرد، 
فارس، ترك، تركمن، بلوچ و عرب عليه رژيم فاسد 

  .تر خواهد ساخت و بيدادگر حاكم، عمر آن را كوتاه
اكثر مردم آذربايجان همچون ديگر اقوام ساكن 

تجزيه طلب نيستند و .. ايران، كردها، عربها، بلوچها، 
خواهند  برعكس مي. باشند در پي جدايي از ايران نمي

همچون يك ايراني از حقوق برابر با ديگر ايرانيان 
رفع تبعيض و برابري حقوق خواست . برخوردار باشند

برابري حقوق در بهره . هاي گسترده بود اين حركت
لي، برابري حقوق در آموزش برداري از ثروتهاي م

اي كه در  زبان مادري، در تكلم به اين زبان در منطقه
آن زندگي مي كنند، در اداره شهر و ده و استان 

  ....... خود، ، در رشد و گسترش جامعه و 
طلبانه در تمامي حركتهاي  وجود تمايالت جدايي

اما اين . قومي در ايران، امري است غيرقابل انكار
هنوز در اقليت قرار داشته و از نفوذي در بين تمايالت 

هاي ملي  توجهي به خواسته بي. مردم برخوردار نيستند
طلبي و  هايي چون جدايي و ناديده گرفتن آنها به بهانه

ها  سو و يا متهم كردن اين خواسته طلبي از يك تجزيه
به ناهمخواني  با زمانه كنوني ، نه تنها مشكلي را حل 

برعكس بيش از پيش به تمايالت كند بلكه  نمي
طلبانه ميدان داده و دست آنها را در قانع كردن  جدايي

مردم به اينكه تنها راه رسيدن به حقوق شان از مسير 
همچنين بايد . جدايي ميگذرد ، باز خواهد گذاشت

دقت داشت كه مسئله را به حوزه دعواي زباني و 
مسئله . دمسئله زبان فارسي و تركي و عربي نبايد كشان

بر سر زبان فارسي و غناي اين زبان  و تسلط تاريخي 
بلكه مسئله بر . آن در حوزه فالت قاره  ايران نيست

وگرنه . اجبار ديگران به پذيرش زبان رسمي است
كمتركسي با نياز مردم ايران به يك زبان مشترك، كه 

  . تاريخا  فارسي بوده، مشكلي دارد
ان با تكيه بر رشد از سوي ديگر بخشي از روشنفكر

نئو ليبراليسم در جهان كنوني و تالش ملتها در شكل 
 سياسي بزرگ فراملي، –دادن به واحدهاي اقتصادي 

براي مقابل با تهاجم روز افزون نئو ليبراليسم جهاني و 
در ايران را يك بحث كهنه » مسئله ملي«بويژه امريكا، 

 بر و قديمي ارزيابي كرده و از اين زاويه با تكيه
حقوق شهروندي در چارچوب يك جامعه دمكرات، 
مسئله ملي را بيشتر در محدوده تمايالت فرصت طلبانه 

سو و تداوم دگماتيسم چپها و تبليغات سياسي  از يك
حتي اگر بپذيريم كه در جهان امروز، . بينند مي

تعريف ملت به مفهوم متداول آن بتدريج منسوخ شده 
زمان ديگر به سوي و جامعه  امروزي بيش از هر 

رود و نئوليبراليسم  با درهم  پيش مي» جهاني شدن«
را بتدريج » منافع ملي«شكستن مرزهاي ملي، عمال 

ترين  اي كه ابتدايي ند،   اما هنوز در جامعهك معنا مي بي

شود،   حقوق دمكراتيك  در آن نقض مي
هاي ابتدايي و اوليه همچنان موضوعيت خود  خواسته

و تا زماني كه پاسخي مناسب نگيرند، را حفظ كرده 
به عنوان عاملي مهم در تحوالت اجتماعي نقش بازي 

ماه گذشته دو واقعه مهم  در همين يك. خواهند كرد
گيري  اولي شكل: از اين دست در اروپا رخداده است

بدنبال يك ( است » مونته نگرو«كشور مستقل 
و ديگري اعطاي حقوق بيشتر در اداره ) پرسي همه

به مردم اين ايالت از طريق يك همه » كاتالوني«ايالت 
نظر از اين كه خواست واراده   صرف. پرسي بوده است

طور كه تجربيات امروزه جوامع  ما چه باشد، همان
دمكراتيك اروپايي هم آشكارا نشان مي دهد، مسئله 

و » واليت گرايي« و حتي فراتر از آن » گرايي ملي«
موضوع روز است و به اين همچنان » گرايي منطقه«

  .زوديها منسوخ نخواهد شد
اعتراضات اخيرمردم در آذربايجان نشان داد كه 
عليرغم هر تحليل كلي و عمومي از اوضاع جهان و 
منطقه، مسئله ملي در ايران بايد در چارچوب ويژه 
ايران، تاريخچه شكلگيري دولت جديد ايران، 

شدن تحوالت يك صد سال اخير، ناديده گرفته 
حقوق ابتدايي اقوام و مليتهاي ساكن ايران و 

آميز حكومتهاي وقت و تالش  هاي تبعيض سياست
دولت هاي مركزي در حقنه كردن زبان، فرهنگ و 
. مذهب رسمي به ديگر اقوام، مورد بررسي قرار گيرد

كوشندگان راه آزادي و طرفداران دمكراسي در ايران 
امروز ما را بپذيرند در جامعه » مسئله ملي«بايد واقعيت 

و براي حل عادالنه آن بصورت دمكراتيك و 
وگرنه انكار اين مسئله . مسالمت آميز تالش كنند

نهايتا به تقويت جريانات شوونيستي و ارتجاعي از هر 
طرف كمك كرده و زمينه را براي دخالت قدرتهاي 

  .سازد خارجي هم مساعدتر مي
راسي و حل مسئله ملي جز از طريق استقرار دمك

تضمين حقوق و آزاديهاي فردي و جمعي و از جمله 
اتحاد . حل ديگري ندارد حق تعيين سرنوشت، راه

داوطلبانه و آگاهانه اقوام و مليتهاي ساكن ايران، تنها 
اقتصادي –راه حفظ ايران به عنوان يك واحد سياسي 

  .  و اجتماعي در قالب يك كشور است
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 راني اسندگاني كانون نوهيانيب

 

 ري  اخي سركوب هاةدر بار
 

 !راني و آزادة افي شرمردم
 
 و ي فرديها يها و حمالت متعدد به آزاد  باز هم شاهد سركوبري اخي روزهادر

با . ميا  و اجتماعات بودهاني و بشهي انديها  در عرصهژهي مردم به وياجتماع
چنان كه . شود ي وجه برخورد منيه بدتر بها ي و سخنرانزيآم تجمعات مسالمت

 و مطبوعات، شهي و اهل قلم و انداني از كارگران، دانشجويا  هر روز عدهميدان يم
 .شوند ي دادگاه مي و راهريدستگ

 
 :شود ي مادآوري موارد را ني از اي شمار،ي نگرانتي در نهاراني اسندگاني نوكانون

 كه پس از جانيز مردم آذربا چند اي سركوب و كشته شدن تن،يريدستگ -1
 به حق خود، يها  خواستي برا،ي و اجتماعي و ستم قومضيها تبع تحمل سال

 . استخواهاني همة آزادقيدست به اعتراض زده بودند، موجب تاُسف عم
 ي فرهنگني و توهري و هر نوع تحقزيآم ضي ضمن محكوم كردن هر نوع رفتار تبعما

از . ميكن ي گونه رفتارها جلب مني اي و ساختارهاها شهي توجه همه را به ر،يو قوم
 و ري سردبيانگار  كه سهلميخواه ي مجاني رو از مردم آگاه آذربانيا

 ي به جا،ييها اني ندهند جره شده را فراموش كنند و اجازري دستگستيكاتوريكار
 مردم يها و خواست ها  مشابه همه مردم، اعتراضيها  با خواستي همدلجاديا

  . را به انحراف بكشانندانجيآذربا
 سندگان،ي و شرط نودي قي و بي فوري خواستار ازادراني اسندگاني نوكانون
 دو نيچن  نقاط كشور و همگري و دجاني آذربارشدگانينگاران و دستگ روزنامه

 . شدة مطبوعات استاديعضو 
 
  ويي دانشجويها  و حمله به خوابگاهاني و سركوب گستردة دانشجويريدستگ -2

 از آنان به شدت مجروح و يشمار.  انجام شده استانيضرب و شتم دانشجو
 و چند نفر از آنان از جمله ري از آنان دستگي برخنيچن هم.  شده اندمارستاني بيراه
 .اند  به زندان افتادهدهيعق ابراز لي قاجار و عابد توانچه تنها به دلاشاري

 به ژهي به وان،ي سركوب دانشجو ازي ضمن ابراز نگرانراني اسندگاني نوكانون
 همة ي خواستار آزادشان،ي دگراندهيآور عل  و وهنزيآم  تعصبيها ميخاطر تصم

ها و   رسانهفي و قلم و به خصوص رفع توقاني و بشهي انديآنان و رفع موانع آزاد
 . استيي دانشجواتينشر

 
حقوق  چون ي به حقيها  طرح خواستي زنان كه برازيتظاهرات مسالمت آم -3

 وجه سركوب و نيدتري و ستم بر زنان برگزار شده بود به شدضي و رفع تبعيانسان
 . مضروب شدندي و شمارري از آنان دستگياديعدة ز

 
 تي سركوب و فشار كه امندي از تشدي نگرانتي در نهاراني اسندگاني نوكانون
  :ان اندازد، خواهي به مخاطره مشتري همة مردم را هر چه بي و اجتماعيفرد

  رشدگان،ي همة دستگي فوريآزاد          -
    وراني همة مردم اي برااني و بشهي انديرفع موانع آزاد          -
 . استيمحو سانسور كتاب و مطبوعات و آثار هنر          -

 
 راني اسندگاني نوكانون

 1385/خرداد  /23
 
 

 
 عليه استبداد و در دفاع از آزادي انديشه و بيان

 
 ز فراخوان كانون نويسندگان ايران  پشتيباني ادر

اي يافته و ماشين  هاي فردي و اجتماعي ابعاد تازه اين روزها سركوب آزادي
خواهان، دگرانديشان و فعاالن عرصه  تر از پيش، آزادي سركوب رژيم، شتابان

از شدت اعمال فشار و جو . ادب، فرهنگ و هنر كشور را نشانه گرفته است
اند، جامعه اهل قلم، مطبوعات و  گران ايجاد كرده خفقاني كه سركوب

اند و كانون نويسندگان ايران با انتشار  ورزان فرهنگي به صدا در آمده انديشه
فراخوان، مردم را به ايستادگي در برابر سركوب آزادي بيان و انديشه و به مبارزه 

تر، با  نويسندگان و هنرمندان، پيش. تبداد فراخوانده استمشترك عليه سانسور و اس
هاي  يافته عليه دگرانديشان و تحديد آزادي صدور اطالعيه تدارك تهاجم سازمان

فردي و اجتماعي را هشدار داده بودند وا كنون، ديگر نه از هشدار بلكه از احساس 
را به ياري مي خواهان  تيغ سانسور بر گلوي خود سخن مي گويند و همه آزادي

 . طلبند
ها، توقيف مطبوعات، تهاجم به  گرد دگرانديشان، سانسور رسانه تعقيب و پي

دانشگاه با هدف پليسي كردن فضاي آن، احضار فعاالن سياسي، شكار روشنفكران 
 77هاي وزارت اطالعات در سال  و نويسندگان توسط مأموران امنيتي يادآور روش

هاي مرموز نويسندگان و هنرمندان مخالف  ي، قتلهاي فرد است كه با دستگيري
ها، ايران  با برمالشدن قتل. اي منجر گرديد هاي زنجيره آغاز شد و به فاجعه قتل

اي پشت  كاران حكومتي در برابر خشم يكپارچه مردم، دوره تكان خورد و جنايت
 . نشستندگيري به كمين  صحنه رفتند، در خفا سركوب را دنبال كردند و براي انتقام

تهاجم تازه و سركوب مخالفان محدود به يك فرد و گروه، اين و آن قشر 
جا  فرهنگي، هنري، اجتماعي و به اين و آن شهر نيست؛ سايه استبداد و اختناق همه

سركوبگران برآنند كه بذر . و بر سر همه دگرانديشان و مخالفان در گردش است
رو كنند؛ در تهران، آذربايجان، اعتراض را در هر كجا كه جوانه مي زند، د

خوزستان، كردستان، بلوچستان، شمال، جنوب، غرب و شرق ايران فعاالن جنبش 
نويسان،  نگاران، وبالگ هاي ملي، روزنامه كارگري، نويسندگان، فعاالن جنبش

هنرمندان تئاتر، سينما، موسيقي، فعاالن جنبش دانشجويي و زنان همه هدف يورش 
گرانه،  كومت در پي آن است كه با تشديد اقدامات سركوبح. استبداد هستند

ور شوند، خاموش سازد و نگذارد  هاي اعتراضي را پيش از آن كه شعله كانون
اما مردم ايران از شكنندگي . هاي پراكنده، پژواك جمعي بيابند فرياد اعتراض

هاي  ، قتل60  هاي سنگين و كشتار دهه مردمي كه، سركوب. حكومت آگاهند
چنان بر خواست آزادي، استقرار دموكراسي و  اند و هم اي را تجربه كرده نجيرهز

اند، در برابر اين تهاجمات نيز قهرمانانه  دادن به استبداد پايدارانه ايستاده پايان
 . ايستادگي كرده، حكومت را وادار به پذيرش شكست مي كنند

و آرزوي پايداري براي ما، ضمن پشتيباني از فراخوان كانون نويسندگان ايران 
فعاالن آن، تأكيد مي كنيم كه براي مبارزه در راه آزادي انديشه و بيان، دفاع از 

هاي ملي و دموكراتيك مردم ايران از هيچ  هاي فردي و اجتماعي و خواسته آزادي
 . تالشي دريغ نمي ورزيم
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اهانت به هموطنان ترك و آذري را  

!كنيم  محكوم مي  

 

 
آميز،  روزنامه ايران، ارگان رسمي خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران، با چاپ كاريكاتورو مطلبي توهين

هموطنان ترك و آذري را به استهزا گرفته و توهيني را كه پايه آن بر تحقير و تبعيض استوار است در حق 
اين اقدام ناشايست در فاصله كوتاهي با واكنش گسترده مردم .  كشور ما مرتكب شده استها نفر از مردم مليون

اما اين پوزش خواهي نتوانست مردم اين . خواهي واداشت آذربايجان مواجه شد و مسئوالن روزنامه را به پوزش
ات در برابر اين تحقير از حركات و اعتراض. منطقه را كه سالها زيرفشارتبعيض و تحقير ملي قرار دارند، آرام كند

از تبريزگرفته . دانشگاهها آغاز شد و در فاصله كوتاهي، شهرهاي ترك زبان كشورمان در آذربايجان را فرا گرفت
جا مردم از اين اهانت خشمگين شده، به اعتراض  تا اروميه، از خوي گرفته تا اردبيل، از آذر شهر تا مراغه، درهمه

ي ازبيم گسترش نارضايتي و حركت اعتراضي مردم، به ديگر مناطق كشورمان، مقامات حكومت. اند برخاسته
روزنامه ايران را توقيف و نويسنده و كاريكاتوريست روزنامه را بازداشت و سردبير آن را به دادگاه احضار نموده 

 است كه بتواند كشي و قرباني كردن چند فرد فاقد مسئوليت حكومتي نيز، بعيد اين اقدامات ناظر بر ضعيف. اند
نارضايتي تنها با اين توهين شكل نگرفته است كه با اين عذرخواهي ها و . مردم را خاموش نمايد شعله نارضايتي

  . اقدامات تدافعي خاموش شود
هاي پيشين دارد، با روي كار آمدن  هاي ايراني كه ريشه در حكومت سياست ستم و اجحاف بر اقوام و مليت

اي كه در كل  اين حكومت جدا از سياست سركوبگرانه. ه پيدا كرده و تشديد شده استجمهوري اسالمي، ادام
نمايد، به طور ويژه نيزتا توانسته است ستم و تبعيض را در مناطق ملي گسترش داده، اين مناطق را  جامعه اعمال مي

تواند آنان را به  مياي، ولو كوچك،  به انبار باروتي تبديل كرده است كه هر اقدام و حركت تحريك كننده
اش، بر فشارها افزوده، نارضايتي را به  هاي قرون وسطائي  دولت جديد و سياست كفايتي بي. طغيان كشاند

يك روز شاهد خشم ونفرت مردم خوزستان هستيم، دگر روز . وسعت سرزمين پهناور ايران گسترش داده است
كند و امروز مر عدالتي قيام مي  ستم و تبعيض و بيخيزد، روز بعد كردستان عليه بلوچستان به اعتراض برمي

ها،  بدون شك تداوم اين اجحافات و ستمگري. است پا خاسته آذربايجان در برابرتوهين و تحقير به
  . تواندمردم را در سراسر ايران به عصيان بكشاند مي

دم 

هاي تند و  كه بروز واكنشها كاشته است  هاي سركوبگرانه حكومت چنان خشم و نفرتي در دل امروز سياست
اي  گر چه در اين ماجرا، نبايد حتي براي لحظه. افراطي در ميان برخي ازمردم اين مناطق، دور از انتظار نيست

فراموش كنيم كه مقصر اصلي حكومت مركزي است و نوك تيز حمله بايد اين دارو دسته را نشانه رود، اما در 
شان به  نيم كه افراطيون تندرو در هر دو سو با عمل و اقداماتعين حال ضروري است به اين امر توجه ك

  .زنند هاي مختلف ايراني و امر مبارزه براي دموكراسي در ايران ضربه مي طلبانه مليت هاي حق خواست
اگر تدبير و سياستي روشن و اصولي براي حل عادالنه و دموكراتيك مساله ملي در كشور ما در پيش گرفته نشود، 

برداري جريانات ارتجاعي افراطي  تواند مورد بهره عهده رژيم حاكم ساخته نيست، اين مساله واقعي ميكه از 
  .باري براي ميهن به بار آورد هاي خارجي قرار بگيرد و نتايج فاجعه داخلي و قدرت

المي و هاي سركوبگرانه جمهوري اس ها و احزاب امضا كننده اين بيانيه ضمن محكوم كردن سياست ما سازمان
كنيم كه راه حل اصولي و عادالنه براي  حركات تحريك كننده و نفاق افكنانه عوامل آن، بار ديگر اعالم مي

ها و  هاي  مردم در مناطق ملي، به رسميت شناختن تنوع قومي و ملي ، پذيرش برابر حقوقي مليت پاسخ به خواسته
  .ايراني آزاد و دموكراتيك استآميز به حقوق ملي آنان، در   دموكراتيك و مسالمتپاسخ 

  
  حزب دموكرات كردستان ايران
  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران
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