
 ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران
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١۴۵ 

 

  بيانيه پلنوم كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

   در باره اوضاع سياسی اخير کشور
ـ  شاخص اصلي حوادث ماه هاي اخير، تشديد سرکوب جنبش هاي اجتماعي و اعمال فشار                 

. بيشتر بر فعاالن نهادهاي مدني و تشديد سانسور بر مطبوعات و نشر کتاب بوده است                  

هدف حکومت از اين سرکوب، ايجاد جو ترس و وحشت در جامعه و در ميان فعاالن                         

 . هاي اجتماعي و سياسي است جنبش
 

ـ  در جريان تدارک جنگ عليه عراق و براي سرنگوني صدام حسين، مواضع متفاوتي در                    

اما اين مواضع براي همکاري هاي متقابل، با وجود            .  بين نيروهاي سياسي وجود داشت     

اما .  اهميتشان، تاثير چنداني نداشت و در مناسبات فيمابين نقش برجسته اي ايفا نمي کرد               

و يا مخالفت با آن      )  به ايران (اکنون که موضوع به امر سکوت در قبال يک حمله نظامي                

سايه .  مربوط مي شود، مواضع نيروهاي سياسي فاصله اي تعيين کننده از هم مي گيرند               

هائي که امروز در مواضع برخي نيروها اين جا و آن جا وجود دارد و در موارد                        روشن

  .کند، با حساس تر شدن شرائط در همين حد باقي نخواهد ماند اضطراري سر باز مي
 

ـ  تاکيد ما بر رد هر گونه مداخله در امور داخلي کشورمان جز از طريق پشتيباني از تالش                     

مردم ايران براي تحوالت سياسي و در جهت دمکراسي و يا در قالب اعتراضات بين المللي                   

عليه نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي در ايران، در بطن خود هر گونه مداخله نظامي،                   

براي تغيير حکومت از بيرون و يا جايگزين کردن آن با يک دولت منتصب به                 ...  سياسي و   

 2صفحه                  .اين يا آن قدرت خارجي را منتفي مي سازد

 هـا  تصفيـه چنـد بـاره دانشـگاه
 

با وجود همه فشارها، سرکوبگري ها و محروميت ها، همان طور که تداوم حـرکـت هـا و          

دهد، جمهـوري   هاي گذشته نيز به روشني نشان مي اعتراضات دانشجويي در ماه ها و هفته

مگر آن   .  ها و نابودي جنبش دانشجويي نخواهد بود کردن دانشگاه » آرام« اسالمي قادر به 

ها را به طور کلي ببندد که در اين حالت نيز با تناقضات ديگري  که رژيم حاکم همه دانشگاه

 .روبرو خواهد گشت

 3صفحه        محمـود بهنـام                

  »متجاوز دائمي«اسرائيل 
 

Knut Mellenthin  
دو نکته محوري که در تاريخ صيهونيسم حـک  
شده، مي بايست براي فهميـدن وقـايـع مـورد         

اينکه صيهونيسم هيچگاه   اول :  توجه قرار گيرند
نخواست که با ساکنين عرب اسرائيل در صلـح  

دوم اينکه صيهونيسم طرح دولتش را  . بسر برد
بخشي از فلسطين محدود نکرد، بلکه   هيچگاه به 

 .از همان ابتدا به اشغال مجموعه منطقه انديشيد

 10صفحه    ناهيد جعفرپوربرگردان        

 پيرامون مباحث جمهوري خواهان دمكرات و الئيك 
 !نـه بحـران و در نيمـه راه

حزب يک نهاد اجتماعي در جوامع مدرن کنوني است و در حال حاضر بخش عمده فعاليت                   

سياسي شهروندان در کادر آن صورت ميگيرد و دمکراسي نمايندگي، آنگونه که دوستان از              

بديل اين دمکراسي، گسترش هر چه بيشتر         .  کنند، بدون احزاب ناممکن است       آن دفاع مي  

دمکراسي مشارکتي و عبور به دمکراسي خودگرداني مردمي است که تنها به دنبال يک                   

 .امکان پذير است »سرمايه«تحول بنيادين در ساختار جامعه و خلع يد از قدرت سياسي 

 6صفحه        احمـد آزاد           

 اتحاد جمهوريخواهان ايران، يک اتحاد غير سياسي؟
و نه تنها راه حل، الزاما به معني درجه باالئي  » يک راه حل« تشکيل فراکسيون ها، به عنوان 

فراکسيون ها در عين حال مي توانند به ايجاد قطب هائـي مـنـجـر         .  از انسجام نخواهد بود

 .در آن ها بسيار قوي تر است شوند که نيروي گريز از مرکز و انسجام مورد نظر شما 

 8صفحه        مسعـود فتحـی               

 از اين پس،
 ديگر خودت نيستي

 

شگفتا خاطرة ـ شكست ـ ژوئن  در چهلمين 
 !سال آن

اگرچه ديگر كسي را نمي يابيم تـا مـا را         
 غم نيست،. شكست دهد

اين بار ما به دست خود در هم مي شكنيم 
 .تا طعم آن خاطره نزدايد

 
هرچه چشمانم را بكاوي، نگاهم را نـمـي       

 !فضاحت فاجعه آن را ربوده است. يابي
 

 محمود درويششعر جديدی از     

 23صفحه حمـاد شيبـاني   برگردان    

 

 هنوز هم فقط يهودي ها
  جـانـاتـان کـوک

با خواست به رسميت شناخته شدن، اسرائيل         
مي خواهد مطمئن گردد که فلسطيني ها با              
ويژگي اسرائيل به عنوان سرزميني يهودي به         
. عنوان اصلي غير قابل تغيير موافقت مي کنند          

بدين ترتيب به يهوديان حقي برتر از ديگر گروه 
 .هاي ملي و مذهبي در منطقه داده مي شود

 12صفحه    مهرنوش کيانبرگردان     

 جستجو به دنبال بديل ها
 

 )Ilan Pappe( ايالن پاپهپاسخ 

 " تختخواب شهر سودوم"به مقاله 

 16صفحه    ناهيد جعفرپوربرگردان    

 تختخواب شهر سـودوم
 

Uri Avnery 
 14صفحه    ناهيد جعفرپوربرگردان   

 

 



 ١۴٥اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۶تيـر    

نيروهاي انتظامي، از طريق دوربين مردم و خبرنگاران در سطح                 
جامعه منعکس شده است، آئينه اي از روش هاي غير انساني                     
جمهوري اسالمي در برخورد به معضالت  جامعه را به نمايش مي                

 .گذارد
جمهوري اسالمي با قرار دادن زناني که حاضر به رعايت پوشش                

کنند، در کنار افراد بي      اجباري نيستند و براي برچيدن آن مبارزه مي        
بر ...  و    »معتادان«،  »اوباشان«خانمان و به زبان رسمي دولتي           

زند و   مقاومت مدني در برابر سلب حق آزادي پوشش، انگ فساد مي           
نافرماني زنان در برابر قوانين غير انساني و تبعيض آلود را با ضرب             

 .دهد و شتم در خيابان ها و بازداشت معترضان پاسخ مي
اما همين تالش حکومت براي سرکوب گسترده زنان در سراسر                 
کشور، بيانگر واقعيت ديگري هم هست و آن قدرت و تواني است که               
جنبش زنان در مبارزه با نظام سراپا تبعيض جمهوري اسالمي،  به               

هزار دستگيري در     ۱۵هزار تذکر و نزديک به        ۶۷.  آن دست يافته است   
عرض يک ماه، فقط در چند استان کشور، نشان از ابعاد مبارزه اي                 

اين ارقام  .  دارد که در سرتاسر کشور عليه حکومت در جريان است           
اش  گيرد که تيغ سرکوب رسمي بر تن        تنها آن نيروئي را در بر مي       

زماني که دستگيري ها و يا تذکرات در اين ابعاد گزارش    . نشسته است
توان درک واقعي تري از ابعاد ايستادگي و مبارزه زنان           شود، مي  مي

بدون شک ترس از همين گستردگي مبارزه است که           .  به دست آورد  
 .حکومت را وادار نموده تا بدين حد جنون آسا واکنش نشان دهد

جنبش زنان به اشکال مختلف به مقابله با تبعيض عليه زنان برخاسته             
از کمپين يک مليون امضا عليه تبليغ گرفته تا کمپين ضد                   .  است

خرداد، روز    ۲۲سنگسار، از حرکات اعتراضي به مناسبت سالگرد            
همبستگي زنان ايران گرفته تا تجمعات در دفاع از فعالين زن و                    
خواست آزادي آنان از زندان هاي حکومت و اعتراض عليه بازداشت             

 .شان، جلوه هائي از اين مبارزه اند و محاکمه
 

جنبش دانشجوئي نيز طي ماه هاي گذشته، هم چنان در معرض                 ـ  ۳

اوج اين حمالت زماني بود که        .  تهاجم نيروهاي سرکوب بوده است     
عوامل حکومت در دانشگاه پلي تکنيک با جعل آرم چهار نشريه                   
دانشجوئي و انتشار مطالبي در آن ها، تالش نمودند در آستانه                   
انتخابات انجمن دانشجوئي، فضاي دانشگاه را با اعزام نيروهاي بسيج     
سپاه پاسداران در دست خود بگيرند و با بازداشت فعاالن دانشجوئي           
و ضرب و شتم دانشجويان جو رعب و وحشت را در اين دانشگاه                 

هر چند با مقاومت دانشجويان و افشاگري وسيع، نقشه            .  حاکم کنند 
توطئه گرانه نيروهاي سرکوب در اين دانشگاه نقش بر آب شد و بر                
خالف انتظار آن ها انتخابات انجمن اين دانشگاه با سازماندهي خود             
دانشجويان و حضور همبسته آن ها به خوبي برگزار شد، اما                     

عالوه بر مسئوالن    .  بازداشت دانشجويان فعال همچنان ادامه دارد        
چندين نشريه دانشجوئي، اخيرا حتي منتخبين جديد انجمن دانشجوئي         
نيز بازداشت شده اند و بر اساس اخبار منتشره، هم اکنون تعدادي از              
اين دانشجويان زير شکنجه قرار دارند تا بر آن چه که بازجويان شان             

 .ديکته مي کنند، گردن بگذارند
فشار به فعالين جنبش دانشجوئي و تالش براي انحالل انجمن هاي               
دانشجوئي و يا تبديل آن ها به نهاد هاي وابسته به دولت و دفتر                    

در سراسر کشور   .  رهبري، منحصر به دانشگاه اميرکبير نبوده است       
جنبش دانشجوئي درگير با تعرضات نيروهاي بسيج سپاه پاسداران،          

روزي .  نمايندگي هاي دفتر رهبري و هيات هاي نظارت قرار دارد              
نيست که انجمني در اين يا آن دانشگاه منحل اعالم نشود و اعضاي                
فعال آن ها بازداشت و يا محروم از تحصيل و ممنوع الورود به                    

 16صفحه         . دانشگاه نشوند

  بيانيه پلنوم كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 در باره اوضاع سياسی اخير کشور
 

شاخص اصلي حوادث ماه هاي اخير، تشديد سرکوب جنبش هاي              ـ  ۱

اجتماعي و اعمال فشار بيشتر بر فعاالن نهادهاي مدني و تشديد                  
هدف حکومت از اين    .  سانسور بر مطبوعات و نشر کتاب بوده است         

سرکوب، ايجاد جو ترس و وحشت در جامعه و در ميان فعاالن                   
هاي اجتماعي و سياسي است، تا از اين طريق با باال بردن                   جنبش

هزينه شرکت در فعاليت هاي اجتماعي مانع گسترش آنان شود و از              
ديگر سو، با حذف نهادها و فعاالن از صحنه مبارزات اجتماعي و                  

ها،  افزون بر اين  .  ها را در لحظه کنوني تضعيف کند       مدني، اين جنبش  
هاي مدني با اين هدف      حذف فعاالن جنبش  .  حکومت نگران آينده است   

هاي سياسي و     گيرد که در شرايط بحراني، جنبش        نيز صورت مي   
 .اجتماعي را از حضور فعاالن و نهادهاي مستقل محروم نمايد

تالش حکومت اسالمي براي زير ضرب بردن جنبش هاي اجتماعي در           
اين ابعاد، نشاندهنده رشد و گسترش اين جنبش ها طي سال هاي                 

واقعيت اين است که جنبش زنان، دانشجويان، کارگران،           .  اخير است 
به رغم همه سرکوب ها، طي سال هاي اخير            ...  ها و    اقوام و مليت  

هاي خود   حرکتي رو به رشد داشته و حکومت را براي تحقق خواسته          
 .زير فشار گذاشته است

 

جنبش زنان که از همان فرداي به قدرت رسيدن جمهوري                      ـ  ۲

اي دشوار را    اسالمي تا کنون براي دستيابي به حقوق خود مبارزه           
. پيش برده است، طي دو ساله اخير گسترشي چشمگير داشته است             

هاي مشخص و با خواست تغيير قوانين               اين جنبش با خواست      
تالش حکومت  .  تبعيض آلود جمهوري اسالمي، به ميدان آمده است          

سد کردن راه گسترش و تبديل شدن آن به يک حرکت اجتماعي در                 
 .مقياس کل کشور است

با فرا رسيدن فصل گرما و براي تشديد جو خفقان در جامعه،                       
جمهوري اسالمي همواره نيروهاي سرکوبش را براي آزار زنان تحت          

اين .  کند مي   راهي کوچه و خيابان    ...  عنوان مبارزه با بد حجابي و         
سياست هر چند که هر بار با مقاومت زنان مواجه شده و بعد از مدتي               

امسال طي همين يکي    .  کنار گذاشته مي شود، اما هم چنان ادامه دارد         
دو ماهه گذشته، بازداشت وسيع زنان در سراسر کشور تحت عنوان            

با اين  .  مبارزه با بدحجابي، ابعاد گسترده اي به خود گرفته است              
ويژگي که اين سياست، بيش از آن که نشانه اي از اقدامات رايج                    
حکومت در زمينه مبارزه با بدحجابي باشد، بيان تهاجم برنامه ريزي            
شده دولت براي مقابله با جنبش رو به رشد زنان در اعاده حقوق                  
اجتماعي خود و در مبارزه با تبعيضات رسمي و قانوني است که                  

طبق آماري که خود دولت منتشر         .  شود توسط حکومت اعمال مي    
نموده است، فقط طي چهار هفته نخست اجراي طرح مبارزه با                    

استان اصفهان، کردستان، اردبيل،      ۱۰زن و مرد در       ۱۴۶۳۵بدحجابي،  
مازندران، گيالن، خراسان شمالي، مرکزي، سمنان، خوزستان، فارس         

هزار نفر نيز     ۶۷و فرودگاه ها و ايستگاه هاي قطار دستگير شده اند و        
 .تذکر دريافت نموده اند

تفاوت ديگري هم با دوره         »مبارزه با بدحجابي   «دور اخير تشديد     
هاي قبلي دارد، همراه کردن آن با مجموعه اقداماتي که تحت عنوان               

در سراسر    »طرح امنيت اجتماعي  «و يا     »مبارزه با مفاسد اجتماعي   «
جمع آوري معتادان و نيز افراد بي خانمان،         .  گيرد کشور صورت مي  

 که صحنه هايي از سرکوب وحشيانه و ضرب و شتم آن ها توسط 

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران



 ۳صفحـه    ١۳٨۶تيـر    ١۴٥اتحـاد کـار     

 محمـود بهنـام
 

 ها  تصفيـه چند باره دانشـگاه
 

هاي ايران از آزادانديشان، معترضان و        دور ديگري از تصفيه دانشگاه    
فعاالن صنفي و سياسي، که با روي کار آمدن دولت امنيتي ـ نظامي                

هاي اخير شدت بيشتري       ها و هفته    نژاد آغاز گرديده، در ماه       احمدي
 .يافته است

آخرين نمونه اين دور تهاجم و سرکوبگري، در دانشگاه صنعتي                 
انتشار نشريات      است که در پي توطئه      )  تکنيک تهران   پلي(اميرکبير  

جعلي، هشت تن از دانشجويان آن در زندان اوين زير بازجويي و                 
احضار  »کميته انضباطي«نفر از آنان به  ٨٠شکنجه قرار دارند، حدود 

نفرشان احکام تعليق از تحصيل صادر شده است،          ١۵اند و براي      شده
انجمن «...  اند و     الورود شده   نفر به دستور رئيس دانشگاه ممنوع        ١۴

خرداد،   ۲٦تکنيک، در بيانيه تحليلي خود در          پلي  »اسالمي دانشجويان 
، هدف  »سناريوي نشريات جعلي   «ضمن افشاي طراحان و عامالن        

اصلي اين کار را تالش اقتدارگران حاکم براي سرکوب فعالين                   
کردن صداي    دانشجويي، تعطيلي نشريات و در يک کالم خاموش            
دفتر تحکيم  «.  اعتراض و آزاديخواهي دانشگاهيان اعالم داشته است        

آموختگان ايران اسالمي ـ ادوار تحکيم              سازمان دانش  (  »وحدت
خرداد ماه، عالوه بر          ۲۹اي، در        نيز با انتشار اطالعيه      )  وحدت

ي دانشگاه اميرکبير که اجراي آن توسط نهادهاي امنيتي و           »سناريو«
قضايي ادامه دارد، مساله صدور احکام کميته انضباطي براي                   

يعني در واقع، ممانعت از        (دانشجويان، همزمان با آغاز امتحانات         
هاي گوناگون و      در دانشگاه )  حضور دانشجويان درجلسه امتحان     

اين اطالعيه،  .  سازد  خصوصاً در دانشگاه عالمه طباطبايي را مطرح مي       
همچنين، ممنوعيت تدريس تعدادي از استادان و مدرسان، و از جمله             
منع تدريس محسن کديور در دانشگاه تربيت مدرس را يادآور                   

 .شود مي
 

 بازگشت به عقب

محيط   »اسالمي کردن «، تالش براي    »ارزشهاي اسالمي «بازگشت به   
ها، از جمله     اجتماعي و مراکز آموزشي و فرهنگي، و به ويژه دانشگاه          

در واقع نيز، يکي از       .  شعارها و سياستهاي دولت نهم بوده است          
خواه   هاي اصلي و مشترک دستجات گوناگون جناح تماميت             انگيزه
نژاد به مسند رياست قوه مجريه و تشکيل          اي، از گماردن احمدي     خامنه

زيرا که به   .  بوده و هست    »مأموريت«دولت ائتالفي وي، اجراي همين      
و کمرنگ شدن     »بند و باري    بي«گمان اين دستجات که مدام از رواج         

حرف   »طلبان حکومتي   اصالح«در دوره     »ارزشهاي انقالب اسالمي  «
اند و    تر گشته »جري«زدند، مردم و خاصه جوانان و دانشجويان           مي

هاي زمان به عقب ضرورت يافته          از اين رو نيز، بازگرداندن عقربه       
اما اگر نيت برخي از باندهاي جناح غالب، تالش براي بازگشت             .  است

نژاد   است، قصد دار و دسته احمدي        »دوم خرداد «به شرايط پيش از     
در هر  .  نيست  ١۳٦٠چيزي کمتر از رجعت به وضعيت حاکم در دهه            

و همدستان و حاميان آن در نهادهاي              »امام زمان «حال، دولت    
هاي گوناگوني    مختلف حکومتي، طي دو سال گذشته شگردها و شيوه         
 .اند را براي تحقق مقاصد خود در اين زمينه به کار گرفته

رفسنجاني و خاتمي از مناصب دولتي و              »آدم هاي «کنار زدن    
هاي وابسته به خود، طبعاً از نخستين            دانشگاهي، و گماشتن مهره    

اقدامات دولت نهم بود که با انتصاب محمد مهدي زاهدي به وزارت                
 اي    جابجايي هاي گسترده. شروع شد »علوم، تحقيقات و فناوري«

هاي کشور صورت گرفت و در        در سطح اين وزارتخانه و در دانشگاه      
اين ميان، عناصري نيز که هيچ سابقه و سنخيتي با مراکز علمي و                  
آموزشي نداشتند و گروهي از آخوندها هم بر صندلي رياست اين                

به رياست    »دکتر شيخ عباسعلي عميد زنجاني     «مثالً  .  مراکز نشستند 
به   »االسالم و المسلمين صدرالدين شريعتي      حجت«دانشگاه تهران، و    

  .رياست دانشگاه عالمه طباطبائي منصوب شدند
که ضمناً در بين اغلب دانشگاهيان به بيسوادي و           »علوم«وزير جديد   

در تشريح    ١۳٨۴-۸۵است، در آغاز سال تحصيلي         کفايتي شهره     بي
منظور حضرت امام   «سياست هاي اين وزارتخانه، با اشاره به اين که          

از صدور انقالب صدور اسلحه نبود، بلکه ايشان خواستار صدور               
: ، تأکيد کرد  »اي بودند که در رأس علوم انساني قرار دارد     فرهنگي غني

نزديکي حوزه و دانشگاه در چند سال گذشته رونق کمي داشت و               «
همراه و پشتيبان      »حوزه«پاسخ  .  »بايد نهضت آنها گسترش يابد      

ها و    دانشگاه  »اسالمي کردن «جناح غالب نيز، که خود همواره مدعي         
اندازي بيشتر بر مراکز فرهنگي و آموزشي بوده است،             مترصد چنگ 

اهللا مصباح    آيت:  نبود  »نهضت«به گسترش اين  »لبيک«البته چيزي جز 
يزدي، در ديدار وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با وي، در               

اين نعمتي هم که خداوند اخيراً به ما          «، با اعالم اين که       ١۳٨۴اسفند  
خواهي   داده است، يعني روي کار آمدن دولت جديد که با شعار اسالم            

و عدالت خواهي توفيق خدمتگزاري را نصيب خود نمود و در واقع                
احياي همان نعمت انقالب است، بنده به سهم خود عاجز از شکر چنين             

رفت انقالب    اي شده بود که مي      نعمتي هستم، چرا که وضعيت به گونه      
امروز نوک پيکان تهاجم    «:  ، اظهار داشت  »رو به ضعف کشيده شود     

ها است، چنان که راه         فرهنگي و تنها اميد دشمن متوجه دانشگاه          
 .»شود اصالح هم از دانشگاه شروع مي

نژاد در تهاجم دوباره عليه         يافته ديگر دولت احمدي       اقدام سازمان 
ها، تشديد تضييقات و    دانشگاه »اسالمي کردن«دانشگاهيان، زير لواي 

هاي شديد      فشارهاي گوناگون بر دانشجويان، از سختگيري              
 »دار کردن   ستاره«، اجراي ترفند موسوم به        »هاي انضباطي   کميته«

دانشجويان منتقد و معترض، و ممنوع کردن آنها از ورود به دانشگاه             
و   »بسيجي«و يا ادامه تحصيل گرفته تا گسيل داشتن چماقداران               

به محيط هاي علمي و آموزشي، ايجاد درگيري و ضرب            »اللهي  حزب«
. و شتم دانشجويان، بازداشت، حبس و شکنجه معترضان بوده است           

چنان که مثالً در مهرماه گذشته، در پي اعتراضات دانشجويان                   
تکنيک تهران به محدوديت ها و تبعيضات مسئوالن، گروهي مسلح             پلي

براي سرکوب    »اهللا  انصار حزب «و    »دانشجوي بسيجي «را با عنوان    
يکي از شگردهاي شناخته شده     .  دانشجويان روانه اين دانشگاه کردند    

ولي فقيه و ديگر      »دفتر«ها و دار و دسته        مسئوالن برگمارده دانشگاه  
اندازي نهادهاي خود خوانده و         ها، راه   نهادهاي امنيتي در دانشگاه    

بگير زير عنوان تشکل هاي صنفي دانشجويي جهت سرکوب                جيره
حرکت هاي صنفي و سياسي دانشجويان آزادانديش و معترض بوده           

در محوطه برخي از      »شهداي جنگ تحميلي  «اقدام به دفن جنازه     .  است
ها، ترفند ديگري براي تقويت حضور  و سيطره سپاه                      دانشگاه

پاسداران و بسيج و ارگانهاي مشابه در محيط هاي آموزشي و                  
فرهنگي بوده، که اعتراضات شديد دانشجويان و درگيري هايي را در            

و   »شريف«بعضي از اين مراکز، از جمله در دانشگاه صنعتي                  
، به دنبال داشته    ١۳٨۴، در اسفند    »شهيد رجايي «دانشگاه تربيت معلم    

مجموعه اين اقدامات و سياست هاي سرکوبگرانه رژيم عليه             .  است
دانشگاهيان، همان چيزي است که، از جانب خود دانشجويان فعال و             

هاي    طرح امنيتي کردن حوزه      «مبارز، اجراي مجدد و يا تکرار             

 4صفحه                   .شود ناميده مي »آموزشي و علمي و فرهنگي

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم



 ١۴٥اتحـاد کـار     ۴صفحـه     ١۳٨۶تيـر    

 دشمني با انديشه آزاد

ها، سومين تهاجم وسيع جمهوري          تهاجم اخير رژيم عليه دانشگاه       
اسالمي به مراکز علمي و آموزشي در طول حيات بيست و چند ساله               

ها، نشانه آشکاري از        توسل به تصفيه چندباره دانشگاه       .  آن است 
دشمني آن با انديشه آزاد و تعارض ماهوي چاره ناپذير حکومت                  

اما تعرض اخير از جانب     .  اسالمي با جريان آزاد انديشه و دانش است        
گردانندگان رژيم، در عين حال، اعترافي است به شکست همه تهاجمات            

 .پيشين
عليه دانشگاه و      ١۳۵۹اي که در سال         در جريان تهاجم همه جانبه      

انقالب «دانشگاهيان سازمان داده شده و به وسيله رژيم خميني،                 
نام گرفت، صدمات شديدي به پيکر آموزشي و علمي و                  »فرهنگي

فرهنگي ـ و نهايتاً سياسي، اجتماعي و اقتصادي ـ کشور وارد گرديد              
پيامد .  که آثار آن در سال هاي بعد نيز ملموس و محسوس بوده است             

بالواسطه اين تهاجم، جدا از سرکوب و قلع و قمع نيروهاي سياسي و              
در اين  .  هاي کشور بود    معارضان و مخالفان، تعطيلي سه ساله دانشگاه      

ها هزار نفر از دانشجويان و هزاران تن از هيئت علمي               دور تهاجم، ده  
ها، به عناوين گوناگون، مشمول تصفيه و پاکسازي شدند                دانشگاه

هزار   ١۷ها از حدود      مطابق آمار رسمي تعداد کادر آموزشي دانشگاه      (
 ).کاهش يافت ١۳٦۲هزارنفر در سال  ۹به حدود  ١۳۵۹نفر در سال 

 ها  تصفيـه چند باره دانشـگاه
  3صفحه 

ها از استادان و       گام بعدي در اين تعرض دوباره، تصفيه دانشگاه           
نخستين موج وسيع برکناري    .  مربيان مستقل، متنفذ و يا معترض بود      

و يا بازنشستگي اجباري اين دسته از دانشگاهيان، در بهار سال                  
آغاز شد که طي آن تعداد قابل توجهي از استادان سرشناس، به            ١۳٨۵

هاي علوم انساني و اجتماعي، با صدور احکام اداري             ويژه در رشته  
نفر   ۴نائل شدند که از جمله آنها         »افتخار بازنشستگي «اخراج و يا به     

از استادان با سابقه و مبرز دانشکده حقوق و علوم سياسي، و چند تن   
برکناري اين   .  از استادان دانشکده الهيات دانشگاه تهران بودند             

استادان و همچنين انتصاب عميد زنجاني به رياست اين دانشگاه،                
موجب اعتراضات گسترده دانشجويان در خرداد آن سال گرديد، لکن           

نژاد   احمدي  ١۳۸۵-۸٦در آستانه سال تحصيلي     .  ها ادامه يافت    تصفيه
بگير   يافته در جمع گروهي از دانشجويان جيره        در يک نمايش سازمان   

دانشجويان بايد به رئيس جمهوري اعتراض کنند       «:  رژيم اظهار داشت  
 !»ها حضور دارند که چرا هنوز استادان ليبرال و سکوالر در دانشگاه

ضيافت افطار مقام رهبري     «در نمايش ديگري که اين بار با عنوان            
و با صحنه گرداني رئيس انتصابي دانشگاه          »ها  براي اساتيد دانشگاه  

تربيت مدرس، به اجرا درآمده و از تلويزيون دولتي هم پخش شد،                 
ها   تأييد رسمي و علني رهبر رژيم نيز جهت تداوم تصفيه دانشگاه               

چنان که نه تنها دانشگاهيان مستقل بلکه گروهي از             .  صادر گرديد 
استادان و مربيان مرتبط با جناحهاي رقيب حکومتي نيز مشمول آن             

در همان دانشگاه تربيت مدرس، در آبان گذشته، سعيد            .  واقع شدند 
، محسن کديور   »گروه علوم سياسي  «حجاريان از شوراي تخصصي     

و هاشم آقاجري از مديريت         »گروه فلسفه «از شوراي تخصصي      
در اجراي طرح برکناري و بازنشسته        .  برکنار شدند   »گروه تاريخ «

کردن اساتيد و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي کردستان، در پاييز               
 .نفر از آنها تصفيه شدند ۵٠حدود  ١۳۸۵

اندازي   قابل توجه است که اين موج اخراج و برکناري در حالي راه                
هاي ايران از کمبود شديد استادان، خاصه             شده است که دانشگاه     

زيرا که نه تنها    .  برند  استادان و مربيان باسواد و کارآزموده، رنج مي        
روند مهاجرت دانشگاهيان و متخصصان مجرب به خارج از کشور،             

ها   طي سالهاي گذشته کماکان ادامه داشته، بلکه توسعه کمي دانشگاه           
در :  وجه با تعداد استادان موجود همخواني نداشته است           نيز به هيچ  

برابر   ٨حالي که تعداد دانشجويان در دوره بعد از انقالب بيش از                 
 برابر بوده است ۳ها  کمتر از  شده، رشد تعداد هيئت علمي دانشگاه

نفر از فعاالن سياسي، اجتماعي و            ۵۴۲اي که با امضاي          بيانيه
دانشجويي کشور در اعتراض به سرکوب و فشار به دانشگاهيان، در            

دولت نهم با تغيير    «انتشار يافت، با اعالم اين که          ١۳۸۵ماه    سوم دي 
ها، بازنشسته کردن اجباري استادان       اي کادرهاي علمي دانشگاه     ريشه

برجسته و جلوگيري از استخدام نيروهاي جوان و خوشفکري که در            
اند، گماشتن برخي     هاي کشور خدمت کرده     سال هاي اخير در دانشگاه    

توسل به دروغ و    ...  ها    هاي غيردانشگاهي به رياست  دانشگاه       از چهره 
هاي علمي و      ها و اعمال فشار بر گروه          فرافکني در حوزه مديريت    

پژوهشي و آموزشي و نهادهاي مستقل و فعال علمي و دانشجويي و             
نشريات دانشگاهي و دانشجويي، ايجاد نهادهاي وابسته و تعطيل               
نهادهاي مستقل، حيثيت علمي دانشگاه در ايران را نشانه گرفته                  

گذارد که جدا از محروم شدن           ، بر اين نکته نيز انگشت مي         »است
بخشي از دانشجويان از ادامه تحصيل، با برکناري استادان باتجربه و           

. شوند  توانمند، مابقي دانشجويان نيز از وجود اين استادان محروم مي         
ها، صدها تن از استادان و          در جريان تهاجم اخير رژيم به دانشگاه        

هاي   هاي زيادي از دانشجويان دانشگاه      مربيان از کار برکنار و گروه      
 .اند مختلف از تحصيل محروم گرديده

هرچند که رژيم اسالمي با توسل به سرکوب و خفقان توانست براي               
چند سالي    »آرامش«کند، لکن اين      »آرام«هاي کشور را      مدتي دانشگاه 

اي   حرکت ها و تکان هاي تازه       ١۳۷٠از اوايل دهه    . بيشتر دوام نياورد  
در ميان دانشجويان و استادان شکل گرفت و اعتراضات دانشجويي در    

و از جمله در اعتراض به اخراج        (ارتباط با مسائل صنفي و آموزشي        
هاي ديگر    در دانشگاه تهران و برخي دانشگاه        ) تعدادي از استادان   

انجمن هاي اسالمي دانشجويان، که خود در جريان            . گسترش يافت 
گيران و مدعيان اصلي تصفيه            از جمله معرکه       »انقالب فرهنگي  «

مراکز دانشگاهي بودند، اين بار دچار          »کردن  اسالمي«ها و     دانشگاه
تر و    هاي افراطي   اللهي  انشقاق گرديده و خود نيز مورد تعرض حزب         

بروز و گسترش جنبش صنفي و         . تر واقع شدند     دستجات ارتجاعي 
سياسي دانشجويان، و روشنفکران و نويسندگان در آن سال ها، باري           
ديگر گردانندگان رژيم را به صرافت سازماندهي تعرض وسيع ديگري          

 »تهاجم فرهنگي «عليه دانشگاهيان انداخت که اسم رمز آن در آن ايام            
مقابله با تهاجم   «اي و دار و دسته وي با کوبيدن بر طبل                خامنه. بود

ها در سالهاي     دانشگاه  »اسالمي کردن «اي را براي      ، موج تازه  »فرهنگي
محمدرضا هاشمي گلپايگاني وزير فرهنگ و      . به راه انداختند    ١۳۷۴-۷۵

نيز از  )  در دومين دوره رياست جمهوري رفسنجاني       (آموزش عالي   
عامالن اصلي اجراي طرح تعرض تازه بود که اخراج و تصفيه گسترده            
دانشجويان و استادان، جايگزين کردن آنها به وسيله عناصر                    

که در آن هنگام به مرحله         ( »ايثارگران«و    »رزمندگان«،  »خودي«
، اعطاي مدارک دانشگاهي به طالب      )رسيده بودند   »تحصيالت تکميلي «

 22صفحه   .                  شد را شامل مي... و  »هاي علميه حوزه«



 ۵صفحـه    ١۳٨۶تيـر    ١۴٥اتحـاد کـار     

 گزارشي از حرکت اعتراضي
 در مقابل سازمان جهاني کار

 در دفاع از جنبش کارگري ايران
 

ها و    ها، انجمن   به دعوت گروهي از کانون      
ها و      فعالين کارگري  پشتيبان خواست         

مطالبات کارگران ايران، در خارج از کشور،         
به منظور اعتراض به حضور نمايندگان خود        
خوانده رژيم جمهوري اسالمي، منتصبين         
وزيرکار، جوامع اسالمي، بسيج و باندهاي         
نظامي ـ امنيتي رژيم، که به عنوان                    

کارگران به اجالس ساالنه جاري     "  نمايندگان"
 ٨اند، گردهمائي        سازمان جهاني کارآمده    

در برابر مقر         ۱۳٨٦خرداد    ۱٨/   ژوئن  
اروپائي سازمان ملل در شهر ژنو                   

 .برگزارگرديد
نفر از فعالين      ۷۰در اين حرکت که حدود         

کارگري، اجتماعي و سياسي از کشورهاي         
مختلف اروپا شرکت داشتند، ضمن طرح           

هاي عمومي و عاجل جنبش کارگري        خواست
ايران، بازداشت وحبس نمايندگان واقعي و         
پيشروان مبارزات کارگري، و ازجمله محمود      
صالحي، صديق کريمي و شيث اماني به             
وسيله رژيم اسالمي حاکم شديدا محکوم           

قيد وشرط آنان      گرديد وآزادي فوري و بي      
ولغو حکم صادره درباره منصور اسانلو           
دبير سنديکاي کارگران شرکت واحد مطالبه       

 .شد
در قعطنامه پاپاني اين حرکت اعتراضي،            
همراه با خواست اخراج هيات نمايندگي رژيم       
از اين اجالس وضرورت حضور نمايندگان        
واقعي کارگران ايران در اين نهاد، به رسميت        
شناخته شدن حقوق بنيادي کارگران و بويژه       

نامه   حق تشکل آزاد آنان و اجراي مقاوله          
هاي بين المللي در مورد حقوق کارگران             
تاکيد گرديده و اعزام هيات بازرسي از جانب        

المللي به ايران جهت رسيدگي به         مجامع بين 
 .مسائل و مطالبات فوق مطرح شده است

، گروهي از شرکت        در پايان اين مراسم      
ها و فعاالن        کنندگان به نمايندگي کانون      

کارگري ايران، در سازمان جهاني کار              
حاضر شده و قطعنامه گردهمايي و                 

هاي مبرم کارگران ايران را با                خواست
مسئوالن بين المللي اين سازمان در ميان            

 .گذاشتند
کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان          

 ۵خلق ايران نيز با صدور اعالميه اي در              
ژوئن پشتيباني خود را از اين حرکت                
اعتراضي اعالم داشته و چند تن از اعضاي          

 .سازمان نيز در اين مراسم شرکت داشتند
 

 کميسيون کارگري

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  ۲۰۰۷ژوئن  ۱۰/  ۱۳٨٦خرداد  ۲۰

چنين تصميمي سنديکا ي ما            .  خواهد گرفت  
واعضاي آن را در پيگيري براي دستيابي به                

 .اهدافش قدرتمند مي سازد
، به سنديکاي   "آي تي اف  "وابستگي سنديکاي ما به     

ما آموخت که حمله به اتحاديه ما در ايران                   
. متاسفانه يک مورد منحصر به فرد در جهان نيست        

به همين دليل ما در کنارديگر اتحاديه هاي کارگري         
پدرو "ايستاده ايم و همبستگي خودر را با مورد             

اعالم مي کنيم و همچنين ترور هاي              "  زامورا
سياسي در کلمبيا و ديگر کشورها را محکوم کرده         
و خواهان آن هستيم که ترورهاي سياسي و آزار          

 .و اذيت ها در سراسر دنيا متوقف شود
در اين نشست سه روزه من دريافتم که خصوصي         
سازي خدمات حمل و نقل عمومي در سراسر دنيا          
ضايعات فراواني براي خانواده کارگري بوجود          

مديريت به منظور به حداکثر رساندن       .  آورده است 
سود خود و کاستن هزينه نيروي کار، به يک شيوه          
معروف مديريتي خود دست مي زند که آن هم              
ايجاد شرايط مخاطره آميز کار است تا به اين               

کارگران جهان با   .  اهداف دراز مدت خود دست يابد     
حمالت توده وار نئو ليبراليزم در حالت دفاعي قرار         

پاسخ کاگران در حالي که دنيا جهاني شده          .  دارند
به همين دليل ما به         .  است بايد جهاني بشود      

" آي تي يو سي    "و"  آي تي اف   "سازمانهايي چون    
 .نيازمنديم

تمام کارگران و خانواده هايشان مستحق يک              
در ايران اين حق در       .  زندگي شرافتمندانه هستند   

قانون اساسي و قوانين مندرج در در             ۴۳اصل  
آي ال  "کنوانسيون هاي جهاني کار ملحوظ است و         

اين همان  .  نيز آن را به رسميت شناخته است        "  او
ايده آلي بود که سنديکاي کارگران شرکت واحد به         
دنبال تحقق آن از طريق فعاليت هاي قانوني و               

 .مشروع بود
من وقتي برگردم اين حس دوستي و همبستگي را           

احساس کردم به   "  آي تي اف  "که در اين جلسات      
من مشتاق  .  دوستان و اعضايمان منتقل خواهم کرد     

هستم که منويات قلبي و ابراز همبستگي اعضاي           
و اعضاي  "  آي تي اف   "سنديکا را که خطاب به         

من .  خانواده آنها ابراز شده است اعالم دارم             
را که در " آي تي اف"مشتاق هستم که برنامه کاري 

اين مدت ياد گرفته ام، با اعضايمان در ميان                 
آي تي "بنا براين من از دبير کل . گذاشته و اجرا کنم

تشکر مي کنم که هفته گذشته خطاب به تمام           "  اف
نمانيدگان دولتي، کارفرمايي و کارگري در                
کنفرانس سازمان جهاني کار خواستار بازگشت          

من چنين پيامي   .  همراه با مصونيت من به ايران شد      
را هم در اين سه روز از اعضاي شرکت کننده در             
اين جلسات دريافت کردم و مطمئنم که اين حمايت          
ها بازگشت بدون دردسر من به کشورم و همچنين         
تداوم فعاليت هاي سنديکايي ام را تضمين خواهد          

 .کرد
حکم دادگاه پنج سال زندان عليه من که بدون                
استناد به هيچ زمينه قانوني اعالم شده است مرا            

اين حکم قبل از مسافرت من       .  مرعوب نخواهد کرد  
بعد از اين جلسات من احساس       .  به لندن اعالم شد   

سنديکاي کارگران شرکت   .  اطمينان و قدرت مي کنم    
واحد به عنوان بخشي از جنبش بين المللي اتحاديه          
هاي کارگري براي پيشبرد صلح ، عدالت و برابري         

 ۱۳۸۶خرداد  ۲۶ . براي همگان تالش خواهد کرد

 بيانيه اختتاميه منصور اسالو
در نشست ساليانيه بخش زميني 

”آي تي اف“  
 در لندن" آي تي اف"نشست ساليانه بخش زميني 

عنوان رئيس سنديکاي کارگران شرکت         ه   من ب  
در )  شرکت واحد  (اتوبوسراني تهران و حومه         

نشست ساليانه کارگران بخش حمل و نقل جاده اي 
که از تاريخ بيست و چهارم تا بيست         "  آي تي اف  "

در لندن برگزار شد شرکت        ۱۳٨٦و ششم خرداد    
سنديکاي ما يکي از اتحاديه هاي وابسته به         .  کردم

آي تي  (فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل         
کشور متحد    ۱۴٨اتحاديه را در      ٦٨۱است که   )  اف

اين اولين باري است که سنديکاي ما         .  کرده است 
در اين    ۱۳٨۵پس از پيوستن به آي تي اف درسال         

من بسيار مايلم ژرفترين     .  نشست شرکت مي کند    
سپاس هايمان را به همه کساني که از حضور من           

 .در اين جلسه حمايت کرده اند ابراز کنم
سنديکاي کارگران شرکت اتوبوسراني تهران و          

قانون   ۲٦بر اساس ماده      )  شرکت واحد (حومه  
. اساسي ايران يک اتحاديه مشروع و بر حق است          

مجددا بازگشايي    ۱۳٨۴سنديکاي ما در خرداد ماه      
جمهوري اسلالمي ايران بنا بر قوانين موجود        .  شد

براي  ۱۳/۷/۱۳٨۲داخلي و بر پايه تفاهم نامه مورخ 
تغيير فصل ششم قانون کار در مطابقت آن با               

حق تشکيل سنديکا   "  آي ال او  "  ٨۷-٨۹مقاوله نامه   
و بازگشايي سنديکاهاي قديمي را به رسميت              

بنا براين بايد به همه اتحاديه هاي               .  شناخت
کارگري مستقل اجازه حضور و فعاليت بدهد و            
مذاکرات دسته جمعي را با کارفرما براي تامين            
درخواست ها و مطالبات کارگران به رسميت              

 .بشناسد
متاسفانه دولت ما تا به حال سنديکاي ما را به               

در چنين موقعيتي ما       .  رسميت نشناخته است    
قدرشناس به رسميت شناختن سنديکايمان با            
عضويت درفدراسيون بين المللي کارگران حمل و        
نقل و همچنين حمايت هاي بي شائبه اتحاديه هاي          

" آي تي يو سي   "و  "  آي تي اف  "وابسته به خانواده    
 . هستيم

من در حالي در اين نشست در لندن شرکت مي              
نفر از کارگران عضو سنديکاي       ۴۰کنم که همچنان    

اين اخراج غير   .  کارگران شرکت واحد بيکار هستند    
منصفانه اعضاي سنديکا توسط مديريت، رهبري        
اتحاديه را نيز دربر مي گيرد که عبارتند از آقايان           
ابراهيم مددي، داوود رضوي، منصور حيات غيبي،       
. سعيد ترابيان، عباس نژند کودکي و يعقوب سليمي       

بسياري از اعضاي سنديکا و درمواردي اعضاي         
خانواده هايشان نيز به خاطر شرکت در فعاليتهاي        
مشروع سنديکاي ما مورد ضرب و شتم، آزار و            

بنا .  اذيت قرار گرفته، بازداشت و زنداني شده اند         
براين سنديکاي ما از شما تقاضا دارد که از                 

ما .  خواست بازگشت به کار مجدد آنها حمايت کنيد       
همچنين از تصميم اخير دادگاه مبني بر رسيدگي          
در مورد ارعاب اعضاي سنديکا تشکر مي کنيم و           

 .از شما مي خواهيم آن را به دقت دنبال کنيد
" آي ال او  "ما متوجه شديم که کميته آزادي تشکل         

آي سي  "و  "  آي تي اف  "در مورد شکايت مشترک      
(اف تي يو    که در ژوئيه    )  آي تي يو سي فعلي      " 

 ارائه شده بود تصميم مطلوبي " آي ال او"به  ۲۰۰٦



 ١۴٥اتحـاد کـار     ٦صفحـه     ١۳٨۶تيـر    

 پيرامون مباحث جمهوري خواهان دمكرات و الئيك 
 در نيمـه راه

 !نـه بحـران و
 احمـد آزاد

 

که در ژوئيه      »مردم ساالري و جمهوري الئيک در ايران         «از سمينار    
اين سمينار که   .  گذرد در پاريس برگزار شد تا کنون چهار سال مي           ۲۰۰۳

جمهوري اسالمي، جمهوري الئيك و      «خود به دنبال انتشار يک اعالميه،        
گذار شکل گيري تجمعي      ، شکل گرفته بود، پايه    ۲۰۰۱در سال     »جايگاه ما 

با برگزاري نشستي در پاريس، با نام                ۲۰۰۴شد که در سپتامبر         
حرکت اين تجمع    .  رسميت يافت   »جمهوري خواهان دمکرات و الئيک      «

سياسي، عليرغم انتظار، پس از اجالس پاريس با مشکالت بسيار همراه              
هاي آن کاسته شد و        بود و به تدريج در طول اين سه سال از فعاليت              

حاصل اين وضعيت پنج تن از         .   امروزه چندان تحرک سياسي ندارد      
پيشگامان و فعالين اين تجمع سياسي را برآن داشت تا در پي                         

گروه کار بررسي و چاره انديشي       «جويي، گروه کاري را با عنوان          چاره
کوتاهي که در       آنان در اطالعيه  .  تشکيل دهند   »در باره وضع کنوني ما     

اين مورد منتشر کردند، تشکيل جلسات پالتاکي و بحث و گفتگو پيرامون             
مشکالت موجود اين جريان سياسي را به اطالع رسانده و همراه با آن،                

بايد مورد بحث قرار گيرد        تنها به طرح چند مضمون که به نظر آنان مي           
اگرچه اين مضامين به يکديگر مرتبط هستند ولي مضمون          .  بسنده کردند 

بيش از ديگر موارد      ».ل.د.هاي بحران در ج     نمودها و ريشه  «پيشنهادي  
مورد استقبال بحث کنندگان قرار گرفته وموضوع غالب مقاالتي است که            

 .تا کنون در اين مورد نوشته شده است
جمهوري «براي ورود به بحث ابتدا بايد روشن کرد که وضعيت کنوني              

) خواهم ناميد   »جدل«بعد ازاين به اختصار      (  »خواهان دمکرات و الئيک    
در حال حاضر چيست؟ نقطه مطلوب دوستان گروه کار چه بوده و                   

بينند تا    اي که امروز بين وضعيت کنوني و نقطه مطلوب خود مي              فاصله
چه حد است که آنان را برآن داشته تا پيرامون اين فاصله که ظاهرا                     

متاسفانه گروه کار هيچ     .  بحراني است، از ديگران دعوت به گفتگو کنند         
دهد و خود هيچ بحث مقدماتي را           توضيحي در اين زمينه به دست نمي        

رسد که دوستان تنها وظيفه خود را          چنين به نظر مي   .  تدارک نديده است  
طرح چند سوال، تشکيل يک گروه کار حول آن و سازمان دادن جلسات               

اند، بدون آن که روشن کنند اين سواالت ريشه در چه               پالتاکي قرار داده  
 .ارزيابي يا تحليل دارند

دهد که اين تجمع تاکنون        نشان مي   »جدل«نگاهي به روند چهار ساله        
دوران تدارک نشست اول، از       .  نتوانسته است به درستي شکل بگيرد        

هاي   ، خود با مشکالت عديده و درگيري        ۲۰۰۴تا سپتامبر     ۲۰۰۳ژوئيه  
دراين مورد کافي است به     .  جدي بين اجزاء تشکيل دهنده آن روبرو بود        

ها   حاصل اين درگيري   .  نوشته هاي گوناگون اين دوره مراجعه شود          
نشست سه روزه پاريس     .  تدارک ضعيف و ناکافي  نشست پاريس بود         

آل نبود، با توجه به        درنهايت توانست يک سند سياسي را، اگر چه ايده           
شرائط جلسه و با روشن کردن موارد اشتراک و افتراق، تصويب کند که              

در عرصه  .  درحد خود و با توجه به فضاي نشست يک دستآورد بود              
سازماندهي نيز تنها شوراي هماهنگي و وظائف و اختياراتش به تصويب            

گيري شد    در نشست براي بخشي از اعضاء شوراي هماهنگي راي         .  رسيد
بايست اين شورا با حضور نمايندگان واحدهاي محلي          و طبق مصوبه مي   

جلسه با اين اميد که  با تشکيل شوراي هماهنگي گام مهمي              .  تکميل شود 
رود تا کارهاي نيمه تمام گذشته را         به پيش برداشته شده و اين شورا مي       

و اين همه ممکن نبود اگر نيت خير          .  پيگيري کند، به کار خود پايان داد        
 .بود گنندگان بدرقه راه اين نشست نمي شرکت 

بايست پس از چند ماه سازماندهي            قاعدتا شوراي هماهنگي نيز مي       
دروني، در جهت حل مشکالت پيشاروي اين جمع، از جمله سامان دادن              
به وضعيت نهادهاي محلي، سامان دادن به مباحث ناتمام گذشته در                 
زمينه هاي گوناگون و از جمله موارد اختالف در بخش افتراقهاي سند،               

هاي خود را     ، ساختار تشکيالتي و غيره،  فعاليت       »جدل«برنامه سياسي   
 .سامان ميداد

اي بخودي خود با نيت خير صاف نشده است،             اما از آنجا که هيچ جاده      
مشکالت عديده کار شوراي هماهنگي را        .  نيز صاف نشد    »جدل«جاده  

 »بودن يا نبودن  «ناپذير    هاي طوالني و پايان        سخت کرد و ظاهرا بحث     
از آنجا که همگان و منجمله موسسين اين         .  کار اين شورا را مختل نمود      

جريان، ضمن عدم توافق بر سر تشکيل اين نهاد و وظائف آن، همه اميد                
خود را به موفقيت اين شورا بسته بودند و همه چشم ها به آن خيره شده  

بيشتر وقت شوراي هماهنگي به      .  بود، عمال کار ديگري نيز پيش نرفت        
رتق و فتق امور داخلي يا بهتر است گفته شود اختالفات پايان ناپذير                   

به اين  .  با اختالل مواجه شد      »جدل«دروني گذشت و جريان ساختن        
ماه از اجالس اول، با       ۱۷در هانوفر، پس از       »جدل«ترتيب دومين نشست  

هايي به مراتب قوي تر آغاز        بندي  تدارکي به مراتب ضعيف تر و با دسته        
تنها سندي که   .  شد و طبعا صحنه درگيري برخي جناح هاي دروني گرديد         

به اين اجالس ارائه شد، ساختار تشکيالتي بود که روند ارائه آن به                    
کنندگان قرار      اجالس و برخي مفاد آن مورد اعتراض بخشي از شرکت           

گيري شرکت نکردند و پس از         گرفت و حاصل اين شد که اينان در راي          
بار يک شوراي     اين.  همکاري خود با اين تجمع پايان دادند        پايان اجالس به  

هماهنگي کوچکتر، با اعتباري به مراتب کمتر و مشکالتي به مراتب بيشتر            
تشکيل شد، به اين اميد که بر طبق اساسنامه تصويب شده، از نهادهاي                

هاي کاري کساني به آن بپيوندند که اين نيز ظاهرا در اين                محلي و گروه  
 .مدت دچار مشکالتي شده و نتيجه رضايت بخش نيست

دهد تالشي که  از سمينار پاريس          نگاهي به بيالن چهار ساله نشان مي        
توان از يک تجمع        آغاز شد، هنوز به سرانجام نرسيده و هنوز نمي              

فکر تجمعي از فعالين سياسي دمکرات و       .  نام برد   »جدل«سياسي به نام      
هاي جهاني، بسيار با      هاي سياسي در ايران و قدرت       چپ، مستقل از جناح   

استقبال روبرو شد و نشان داد که جنبش دمکراتيک و چپ ايران به چنين              
اما چنين شد که معماران اين بنا هنوز سنگ اول بنا را             .  تشکلي نياز دارد  

هاي آن اختالف پيدا کردند، کار نيمه تمام رها شد             نگذاشته، بر سر نقشه   
به اين اعتبار مشکل بتوان از        .  و همچنان دعوا بر سرنقشه ادامه دارد         

اين تجمع سياسي، که فعالين آن بسيار        .  صحبت کرد   »جدل«بحران در   
بنامند، هنوز سامان و قوامي نيافته         »جنبش«عالقه دارند که آن را يک         

گويد   خود سند مي   .  سند مصوب اجالس اول هنوز کامل نيست         .  است
مسائل مورد افتراق، موضوع بحث و گفتگوهاي روشنگرانه قرار خواهد           «

و چنين بحث     ».تري را ممكن سازد     گرفت تا حصول به توافق هاي عمومي
از نظر    »جدل«از سوي ديگر     .  و گفتگوهايي هنوز صورت نگرفته است      

از نظر تشکيالتي نيز تا کنون نتوانسته به         .  سياسي برنامه روشني ندارد   
يک ساختار معيني دست پيدا کند و اختالف نظر بر سر شکل سازماندهي             

 .بسيار زياد است
راهي را آغازکرده ولي هنوز به           »جدل«.  دچار بحران نيست     »جدل«

اند   پايان نرسانده  است و در نيمه راه، همراهان چنان به اختالف رسيده              
 .که پيشروي به شدت کند شده است

 

 .چه عواملي مانع پيشرفت و تحکيم اين حرکت سياسي است
 

 هويت سياسي 

اولين و به اعتقاد من مهمترين مانع، ناروشني مضمون و هويت اين تجمع             
اختالف در برداشت و درک از مبارزه        .  باشد  براي فعالين آن بوده و مي      

. سياسي  بطور جدي فعاليت  اين تجمع را با دشواري روبرو کرده است              
.  دراين عرصه به طور عمده دو نگرش متفاوت در مقابل هم قرار دارند                

هاي فعالين جمهوري خواه دمکرات و          يکي هدف سامان دادن به تالش       
الئيک را به منظور ايجاد بديلي در مقابل جمهوري اسالمي و ديگر                     

ديگري  نه در پي آلترناتيو که بيشتر در پي            .  کند  هاي آن دنبال مي     بديل
 .روشنگري سياسي و گفتمان سازي سياسي است

 ديـدگـاه ها



 ٧صفحـه    ١۳٨۶تيـر    ١۴٥اتحـاد کـار     

توانند در    مستقل از درستي يا نادرستي هر يک از اين نظرات، اين دو نمي             
ايجاد يک بديل درمقابل قدرت       .  يک تجمع سياسي با هم همراه باشند         

. هايي دارد که بايد آنها را جدي گرفت              سياسي الزامات و مسئوليت     
ها روبرو نيست و      با اين الزامات و مسئوليت      »گفتمان سازي «درحالي که   

بي دليل نيست که از همان ابتداي شکل گيري               .  کارکرد ديگري دارد   
هاي محوري درون     آن يکي از بحث     »بودن يا نبودن  «شوراي هماهنگي،   

موضعگيري سياسي به يک معضل جدي      .  جدل بود و همچنان ادامه دارد     
تبديل شد و تالش در اجراي قرار مصوبه نشست پاريس در مورد                    

. اي در اين تجمع سياسي برپا کرد   زلزله »اتحاد گسترده جمهوريخواهان«
هر تالشي براي برداشتن يک گام سياسي با اعتراض گسترده بخشي                

عملي   در نتيجه، حاصل کار چيزي جز در خود فرورفتن و بي           .  مواجه شد 
اين مسئله اما هيچگاه به صورت مستقل و به عنوان يک             .  اين تجمع نبود  

مهرداد باباعلي در نوشته    .  موضوع  مورد اختالف به بحث گذاشته نشد        
علل کاميابي آغازين و بحران متعاقب جنبش جموريخواهان         «اخير خود،   

پروژه «:  نويسد  مي)  سايت عصر نو   /  قسمت دوم (  »دمکرات و الئيک   
سازي يا رهبري      از بدو پيدايش نه پروژه بديل       .  ل.د.نانوشته جنبش ج   

از سير  .  »سازي بود   سياسي، بلکه پروژه روشنگري سياسي يا گفتمان        
مورد توافق همه      »پروژه نانوشته «آيد که اين       حوادث اما چنين برمي    

مستقل از اين که برخي از همراهان بعدا تغيير نظر           .  همراهان نبوده است  
اند يا برداشت مهرداد باباعلي از ابتدا نادرست بوده است، اکنون جا               داده

نوشته شود، به بحث گذاشته شود و نهايتا   »پروژه نانوشته«دارد که اين 
رسالت   »جدل«خواهد بکند؟ آيا      روشن شود که باالخره اين تجمع چه مي       

بيند يا تالش دارد تا با          مي  »روشنگري«خود را در گفتمان سازي و          
تر در سياست در جهت شکل دادن به يک آلترناتيو                   دخالت مستقيم 

 خواهي دمکرات و الئيک حرکت کند؟  جمهوري

 ساختار تشکيالتي

از سوي همراهان تالش هاي زيادي براي يافتن يک شکل تشکيالتي                  
گيرد و بعضا ريشه همه نابساماني ها را در معضل             صورت گرفته و مي   

چنان خواب برخي     »استالين«در مواردي نيز کابوس     . بينند  تشکيالتي مي 
ترين اصول کار جمعي را قرباني اين وحشت            کند که ساده    را آشفته مي  

ها   در اينجا قصد بر نقد اين طرح         . را شاد   »باکونين«کنند و روح       مي
نه در ساختار که      »جدل«نيست، چرا که به نظر من، موانع پيشرفت کار           

به . در اختالفات جدي بر سر مضمون فعاليت و برنامه سياسي است                
ها اجرا شدني نيستند و راه به جايي          همين دليل بر اين باورم که اين طرح       

ها خود نشان از       اما از آنجا که اصرار بر ارائه اين طرح           . نخواهند برد 
نديدن مشکل دارد،  براي نمونه به آخرين نوشته دوستان عزيزم بهمن               

را   »جدل«کنم که ريشه همه مشکالت        اميني و رسول آذرنوش اشاره مي     
شان انحالل اين شورا و       اند و راهکار پيشنهادي     در شوراي هماهنگي ديده   

بر پايه واحدهاي محلي مستقل و رابطه شبکه اي               »جدل«سازماندهي  
 .افقي بين آنها است

بايد تصديق کرد که تبلور بحران و کانون آن          «: نويسند  اين دوستان مي  
يعني مستقل از   . بوده است “ شوراي هماهنگي ”در جنبش ما، نهادي به نام       

بايست داشته    هاي ما داشته يا مي       اين که اين نهاد چه نقشي در فعاليت         
شوراي ”اين يک واقعيت عيني و غيرقابل انکار است که فعاليت                باشد،  

از همان ابتدا با مشکالت جدي روبرو بوده که با گذشت زمان             “ هماهنگي
خواهان   بحران کنوني در جنبش جمهوري    . بست منجر شده است     به يک بن  

دموکرات و الئيک ايران، در حقيقت بحران شوراي هماهنگي                         
و ) بهمن اميني ـ  سايت صداي ما       _ رسول آذرنوش   / بحران ما   ( ».است

در ذهن اغلب همراهاِن حتي با تجربه هم        «: درچرايي اين حکم معتقدند که    
شد که مساله شکل فعاليت و ساختار تشکيالتي بتواند آنچنان             تصور نمي 

اهميتي بيابد که ما را با مشکالت جدي و نهايتاً با بحران مواجه                         
دهند که از خود      اين دوستان چنان به ساختار اهميت مي       ) همانجا( ».کند
آنها به اين   . پرسند چرا شوراي هماهنگي با مشکالت جدي روبرو شد          نمي

کنند که اختالفات جدي بر سر مضمون و برنامه سياسي              نکته دقت نمي  
که در دوران تدارک نشست اول حل نشده بود، خودبخود به                  »جدل«

درون شورا رفت و نمايندگان فکري هر جناح عمال شورا را عرصه حل و              
 فصل اين مسئله قرار داده و تالش کردند تا از طريق شوراي هماهنگي 

يقينا با حذف شورا مشکل اختالفات         . فکر سياسي خود را پيش برند        
رود ولي مسئله همچنان      دروني شورا و بحث هاي ماراتوني آن از بين مي         

بقوت خود باقي خواهد ماند و اين بار به درون واحدهاي محلي کشيده                
 .خواهد شد

از نظر آنها وجود شوراي هماهنگي غلط بود، چرا که مترادف بود با کار               
حزبي و و از اين زاويه معتقدند که براي جلوگيري از فعاليت به شکل                   

و از همين   . حزبي، کافي است تا ساختاري غير حزبي  سامان داده شود            
اجالس پاريس به اين امر واقف نبود که با سپردن           «جا است که معتقدند     

کند   رهبري به شوراي هماهنگي آن را عمالّ به يک کميته مرکزي تبديل مي            
خواهان   جمهوري“ هويت غيرحزبي ”و اين امر در تناقض آشکار با              

در اينجا نيز ما با همان مشکل         ). همانجا( ».دموکرات و الئيک قرار دارد     
ظاهرا به نظر اين دو       . مواجه هستيم   »پروژه نانوشته «قبلي در مورد     

ساختار غير  «، يک   »جدل«ساختار تشکيالتي     »پروژه نانوشته «دوست  
 »جدل«در اينجا نيز روشن نيست که به چه ميزان همراهان           . بود  »حزبي

هايي در زمينه ساختار تشکيالتي صورت         بحث. با اين ايده همراه بودند     
هايي که    گرفت ولي در کنار طرح پيشنهادي اين دوستان، بودند طرح              

مسئله اما صرفا به جنبه      . کردند  ساختار حزبي تمام عيار را پيشنهاد مي       
مسئله اين است که در اين جمع برخي با فعاليت               . گردد  تکنيکي برنمي 

 .مخالفند »حزبي«
توان يک مبارزه      بدون حزب هم مي    «اين دوستان بر اين باورند که           

جمعي و متشکل را در جهت برچيدن نظام جمهوري اسالمي و ايجاد                  
مسئله اينجا است   ).  همانجا( »مان به پيش برد     تغييرات بنيادي در جامعه   

که اين تز بدون هيچ دليلي و بدون هيچ بحث اثباتي و صرفا با تکيه بر                    
. شود  تجربه منفي احزاب چپ ايراني، آن هم در دهه هاي گذشته  طرح مي             

کميته مرکزي    »ديو هفت سر  «مستقل از نظر منفي دوستان به حزب و           
آن،  بايد دقت داد که حزب يک نهاد اجتماعي در جوامع مدرن کنوني است 
و در حال حاضر بخش عمده فعاليت سياسي شهروندان در کادر آن                  
صورت ميگيرد و دمکراسي نمايندگي، آنگونه که دوستان از آن دفاع                 

بديل اين دمکراسي، گسترش هر چه       . کنند، بدون احزاب ناممکن است       مي
بيشتر دمکراسي مشارکتي و عبور به دمکراسي خودگرداني مردمي است          
که تنها به دنبال يک تحول بنيادين در ساختار جامعه و خلع يد از قدرت                 

کنم که در حال حاضر         فکر نمي . امکان پذير است     »سرمايه«سياسي  
و استقرار    »سرمايه«خلع يد از قدرت سياسي         »جدل«برنامه سياسي   

درنتيجه، . اي در فرداي جمهوري اسالمي باشد       جمهوري خودگردان توده  
خواهي نخواهي احزاب سياسي در آينده جمهوري دمکراتيک پارلماني             
. مورد نظر اين دوستان وجود داشته و نقش اساسي را بازي خواهند کرد            

ها نيز تنها در حد جنبش      »آلترموندياليست«و    »آتاک«هايي چون     جنبش
اند در پروسه        اند و تاکنون نتوانسته         سياسي اعتراضي باقي مانده      

در جهت تعيين نماينده و شرکت در انتخابات               »دمکراسي نمايندگي «
بود که پس از آن که به يک حزب               »سبزها«تنها جنبش    . حرکت کنند 

نکته مهمتر آن که    . سياسي تبديل شد، توانست وارد بازي انتخابات شود        
دمکراسي دروني و کارکرد احزاب را فقط با کميته مرکزي تعريف                    

کنند و وجود کميته مرکزي دليلي بر غير دمکراتيک بودن حيات                   نمي
 .دروني حزب نيست

 

 موخره

تالش براي غلبه بر پراکندگي فعالين سياسي دمکرات و چپ، که ضمن                
باور به استقرار حکومت جمهوري دمکراتيک و الئيک در ايران، خواهان             

تغيير کليت حکومت بوده و باوري به امکان اصالح رژيم از درون ندارند،              
چنين تجمعي خود به خود خصلت        .  بود و هست    »جدل«علت وجودي   

سياسي داشته و باالجبار با مسائل حکومت و جامعه درگيري مستقيم و             
. است  »قدرت حاکمه «يک سوي فعاليت سياسي      .  روزمره خواهد داشت  

يک نيروي اجتماعي زنده است که روزمره با سياستهاي             »قدرت حاکمه «
نيروي سياسي  .  گذارد  خود در حيات جامعه و تحوالت آن تاثير مي             

بايد بتواند به همان ميزان        »قدرت حاکمه «اپوزيسيون نيز در تقابل با        
 . زنده و فعال با تحوالت اجتماعي برخورد کرده و واکنش نشان دهد

 19صفحه               



 ١۴٥اتحـاد کـار     ٨صفحـه     ١۳٨۶تيـر    

 مسعـود فتحـی 
 

 اتحـاد جمهـوريخـواهان ايـران،

 يک اتحاد غير سياسي؟
 

مهران براتي، رضا    (در نوشته اي با امضاي هفت نفر از دوستان                  
صفي زاده،     چرندابي، رضا سياوشي، حسن شريعتمداري، رامين               

آينده «، تحت عنوان          )اميرحسين گنج بخش، مهرداد مشايخي             
ارزيابي   »فراکسيون ها است     اتحادجمهوري خواهان در گرو تشکيل         

جديدي از اتحاد جمهوري خواهان ارائه شده است که مهم ترين آن، ارائه             
طرح .  است  »اتحاد غير سياسي  «، تحت عنوان يک     "اجا  "تعريف جديدي از    

نظام   اين مساله در مورد جرياني که با ادعاي سياسي و براي استقرار                
جمهوري در ايران تشکيل شده است و رسما در همان اولين همايش خود             

، "براي اتحاد جمهوري خواهان   "   ما بر اساس بيانيه     «اعالم کرده است که     
براي استقرار نظامي در ايران ميکوشيم که در آن يگانه منشاء مشروعيت            

راي مردم است و هرکس صرف نظر از جنسيت، تبار، عقيده و                حکومت  
تنها چنين  .  برخوردارست  مذهب خود از حقوق و فرصت هاي برابر              

نظامي ميتواند همزيستي همه گرايش هاي سياسي و آشتي ملي را در                
مشارکت همه ايرانيان، شکوفايي اقتصادي، رفاه         کشور تضمين کند و با       

، جاي سوال   »و تامين نيازهاي اساسي شهروندان را امکان پذير سازد           
دارد که اگر اتحاد جمهوريخواهان سازماني سياسي نيست، کدام نيروي             

بوده است،    »غير سياسي «   ديگر، سياسي است و اگر فعاليت تاکنوني ما          
، مسئوليت هاي   »غيرسياسي«چگونه اکثر دوستان امضا کننده، در محيط  

بيبينيم      و در ارگان هاي مرکزي آن فعال بوده اند؟            سياسي پذيرفته اند    
  .  استدالل دوستان از چه قرار است

 

   ؟»اتحاد غير سياسي ميان افراد سياسي « 

در آغاز تشکيل اتحاد جمهوري خواهان،           « :   دوستان نوشته اند که     
آغاز به کار کرد و به هيبت       "  فراسياسي"سازمان ما آگاهانه با رويکردي      

اتحاد غير سياسي   "اتحاديه درآمد و در نتيجه تبديل شديم به يک                يک  
من اوال به خاطر ندارم     ).  همه تاکيدات از من است    (  »"ميان افراد سياسي  

کي و کجا تصميم گرفتيم که با رويکردي                       »آگاهانه«که ما      
اتحاد ما به اتحادي غير سياسي        آغاز کنيم و در نتيجه      )  ؟(  »فراسياسي«

براي من    »فراسياسي«اصال اين اصطالح     .  از افراد سياسي تبديل شود     
ثانيا دوستان ما کدام سازمان غير سياسي        .  غريب است   هم ناآشنا و هم     

شرکت   براي  .  را سراغ دارند که به دنبال تدوين استراتژي سياسي باشد          
در انتخابات رياست جمهوري پيشنهاد کانديداي مستقل بدهد و يا سخنگو      

صرف بحث بر سر تدوين سياست و         تعيين کند و بيشترين وقت خود را        
اتخاذ موضع در قبال مسائل سياسي روز، از بحران اتمي تا جنگ لبنان                

  . بکند... و 
من به خاطر دارم که بين ما اين بحث که اتحاد جمهوريخواهان حزب                  

همان آغاز وجود     است يا جبهه، جنبش است يا سازمان سياسي، از                
اما نه کسي اتحاد جمهوريخواهان را يک سازمان غير سياسي مي           . داشت

هدف ما ايجاد يک اتحاد       . هاي صنفي  دانست و نه در رديف اتحاديه           
سياسي از افراد سياسي با گرايشات سياسي متفاوت، حول يک سري               

ماده اي براي اتحاد جمهوريخواهان ايران         ۱۰که در بيانيه      اصولي بود   
تغييرات در   آمده است و در ادامه نيز تالش کرده ايم که متناسب با                    

شرائط، خط مشي سياسي صيقل يافته تري هم براي عملي کردن اين                 
ارزيابي مواجهيم که اصال ما نهاد       االن يک باره با اين      . اصول تدوين کنيم  

 . سياسي نبوديم و نيستيم
يک اتحاديه از نوع    «آيا دوستان واقعا معتقدند که اتحاد جمهوريخواهان         

و غيره  دانشجوئي    اتحاديه هاي صنفي، مانند اتحاديه هاي کارگري،             
به   »يک سازمان سياسي به معني دقيق کلمه نيست         «؟ اين که    »است

غير سياسي از سياسيون است؟ از         مفهوم آن است که يک سازمان         
 يک سازمان سياسي «همان آغاز هم روشن بود که ما قصد تشکيل 

اين امر بيشتر از آن که مربوط       .  را نداريم و نداشتيم     »کلمه  به معني دقيق    
سازماني آن    به سياسي بودن و يا نبودن اتحاد باشد، منحصر به ساختار            

در ميان نبوده است و     "  اجا"ولي ابدا سخني هم از غيرسياسي بودن        .  بود
يا اتحادي از نيروهاي سياسي        يک جريان سياسي و      "  اجا"در عمل هم     

دوستان، براي مهم   .  براي هدف سياسي و با کاراکتر سياسي بوده است         
فراکسيون ها الزم نيست که اول اتحاد جمهوريخواهان          جلوه دادن تشکيل    

که   را به يک اتحاديه غير سياسي تبديل کنند و صد البته مجاز نيستند                   
امروز  «    :   مناسبات دروني آن را زير سوال ببرند و بعد نتيجه بگيرند که             

و موثرتر کردن فعاليت هاي آن مي توانيم از          "  اجا"براي کارآمدتر کردن    
برقرار کردن مناسباتي با سرشت        مناسبات اتحاديه اي عبور کرده و با         

تشکيل فراکسيون  .  ، آن را متحول سازيم    "اجا"سياسي و سالم در درون       
 . »هستند ها ابزار اين تحول 

نه از سرشت سياسي دور بوده است و         "  اجا"تاکنون هم مناسبات درون     
برقرار کردن  «براي    نه موردي بر ناسالم بودن آن ها وجود دارد که االن            

به دنبال ابزار      »"اجا"مناسباتي با سرشت سياسي و سالم در درون              
 .بدانيم »را ابزار اين تحول تشکيل فراکسيون ها «بگرديم و 

قدم .  تعريف جديد از اتحاد جمهوريخواهان تنها نوآوري دوستان نيست          
انسجام و زمين گير      به يک تشکيالن فاقد     "  اجا"بعدي دوستان زمينه تبديل     

متاسفانه «   : ها دوباره پا بگيرد     »فراکسيون«است که قرار است با معجزه       
پس تنها  .  ممکن نيست ...  در اتحادجمهوري خواهان، حداقل الزم انسجام        

به عهده فراکسيون ها و يا هسته         راه باقي مانده آن است که اين وظيفه را          
بتواند برگرده اين    "  اجا"تا اين بار     .  بسپاريم"  اجا"هاي سياسي درون     

براي من اين سوال طرح است که از کجا           .   »بگيرد  فراکسيون ها دوباره پا     
زمين گير شده است و بشارت مي دهند        "  اجا"دوستان نتيجه مي گيرند که      

بايد برگرده فراکسيون هائي که هنوز فقط حرفش در ميان             »اين بار «   که  
هم در نوشته دوستان      است، دوباره پا بگيرد؟ جاي توضيح در اين مورد          

اما در عين حال اين امر چنان بديهي انگاشته شده است که               .  خالي است 
فراکسيون ها و هسته هائي که هنوز حرف از           اي در بين      »وظيفه«تقسيم  

 .تشکيلشان است، صورت مي گيرد
موهبت فراکسيون، الزاما به معني       صحبت از ضرورت، اهميت و يا حتي         

فراکسيون را نمي شود يک شبه و به دلخواه از              .  تشکيل آن ها نيست    
اگر مي شد، برخي از دوستان ما که سال هاست در           .  کشيد  آستين بيرون   

فراکسيون   هر بحثي، با ربط و بي ربط، تکرار مي کنند که بدون تشکيل                 
دوستان که  .  هيچ مشکلي حل نمي شود، حتما به اين مهم نائل آمده بودند            

دارد، داشتن رهبري و برنامه، آيا تا به          معتقدند فراکسيون حداقل دو الزام 
حال برنامه اي مجزا، از طرف جمعي در اتحاد جمهوريخواهان ارائه شده            

   که يکي از اين ملزومات ايجاد شده باشد؟ است، 
 

   يک ارزيابي جديد ازاتحاد جمهوريخواهان؟

در آستانه تشکيل سومين همآيش، کم نيستند دوستاني که خواهان                  
جايگاه آن    ارزيابي از کارنامه اتحاد جمهوريخواهان و چشم انداز و               

اين امر به خودي خود هم طبيعي است و هم حق هر عضو اين                 .  هستند
اما از حداقل هائي در کارمان           ما هزاران عيب و ايراد داريم،           .  اتحاد

برخورداريم که نه تنها قابل دفاع، بلکه از دستاوردهاي مجموعه ما                   
نوشته مورد تائيد هفت نفر از دوستان ارائه گشته              آن چه در     .  هستند

اتحاد   است، نقد نقصان هاي کار ما نيست؛ تالش براي ارائه تصويري از              
  .  جمهوريخواهان است که با واقعيت چندان همخواني ندارد

 

   ؟»سراشيب اضمحالل«در 

خود براي اثبات اين که آينده اتحاد چرا در              »طرح بحث «دوستان، در   
هائي حرکت کرده اند که        گرو تشکيل فراکسيون هاست، از پيش فرض          

دوستان نخست از اين نقطه آغاز مي کنند       . بسيار بدبينانه و نادقيق هستند
اقليت و  «نه    »اجا«حرکت براي فراکسيون هاي درون         دليل اصلي   «که  

، باالبردن   "اجا"بلکه متوقف کردن فرسايش دائمي               »اکثريت بازي  
توانمندي آن و مهيا کردن شرايط توليد اراده سياسي در آن است تا اين                 

کارزار سياسي ايران      سازمان بتواند به صورت موثرتري در صحنه            
ننها راه نجات اجا از سراشيب اضمحالل         "  ظهور دوباره يابد، و احتماال     

 . »  کامل مي باشد

 ديـدگـاه ها



 ٩صفحـه    ١۳٨۶تيـر    ١۴٥اتحـاد کـار     

همين بس که در همايـش پـيـش      « :  نام برد و اضافه کرده اند » واقعيت ها
و پيدا کردن راه حـل بـراي          » اجا« به عوض پرداختن به سرنوشت   رو، 

تالش براي شـنـاحـت      نجات آن از سرآشيب فرسايشي کنوني و يا ال اقل، 
داليل آن، قرار است مانند بقيه گروه هاي سنتي، وقت همايش به تصويـب  

سر چند سند اعالم موضع صرف شود که بـه      و تصديق و يا بگومگو بر 
اذعان اکثر دوستان نه تاثيري بر جامعه ايران خواهند داشت و نه سودي 

دوسـتـان    » فراوان« کمي هم روي همين سه مورد از دالئل .  » ”    اجا“ براي   
  : مکثي کنيم

 »  پائين بودن شديد سطح سياست و انديشه سياسي در اجا «  -  ۱ 
 » درجه پائين انسجام و سازماندهي «    -  ۲ 
 »  عدم پاسخگوئي نهاد رهبري اجا و انفکاک آن از واقعيت ها «  -   ۳ 

حقيقت اين است که من از معيار و مبناي دوستان در مورد سنجش                    
ندارم، بنا بر اين      اطالعي    »"اجا"پائين بودن سطح سياست و انديشه در         «

فکر مي  .  مشکل است که بتوانم در مورد صحت يا سقم آن صحبتي بکنم            
ارائه فاکت هائي باشد که چنين نتيجه            کنم چنين ادعائي بايد متکي بر          

اين فاکت ها و نيز      .  حدس و گمان کافي نيست     .  گيري را تائيد مي کنند     
در نوشته هم   .  از آن ها، حداقل براي من روشن نيستند           تحليل دوستان   

اين دليل،    از نظر من،    .  چيز ديگري نيامده است     »پائين بودن «جز اين حکم    
در مقايسه با کدام سطح و کدام باال             »پائين بودن «.  اثبات ناشده است  

اثبات اين تز روشن نيست، از        بودن؟ تا زماني هم که استدالل دوستان در         
  .  نظر نه من، بلکه هر خواننده اي، فقط يک ادعاست

از همان  .  »درجه پائين انسجام و سازماندهي    «همين طور است دليل دوم      
در .  يک بحث جدي بود     آغاز در بين ما بحث بر سر ساختار تشکيالتي            

در هر دو همايش     .  همين نوشته هم جا به جا به آن اشاره شده است              
از ساختار حزبي تا    .  متفاوتي وجود داشت    گذشته روي اين امر تاکيدات       

را تشکيل مي   "  اجا"شبکه اي و آن که بيرون آمده است و ساختار فعلي              
نتيجه اين بحث ها و خود محصول آزمون و خطا در اين عرصه طي             دهد، 

بسياري تشکيالت    در مقايسه با    "  اجا. "همين چهار سال گذشته بوده است     
هاي موجود، چه سنتي و چه مدرن، در عين داشتن تشکيالت شبکه اي                

براي تصميم گيري سريع ايجاد نمايد،          توانسته است حداقل تمرکز را        
توانسته است ارتباط   .  بيشترين استفاده را از امکانات جديد کرده است          

ميان اعضاي ارگان هاي خود را در حدي که حضور دارند،                تشکيالتي  
نموده است و از      جلسات مرتب و منظم هفتگي برقرار       .  حفظ و برقرار کند   

من . يک سيستم کارکردي متناسب با نيازهاي جاري خود برخوردار است
نوع انسجام و سازماندهي هستند و چرا          نمي دانم دوستان به دنبال چه        

  .  آن را براي جايگزيني سيستم فعلي ارائه نمي کنند
و انـفـکـاک    "  اجا" عدم پاسخگوئي نهاد رهبري « در مورد دليل سوم، يعني 

بالفاصله بعد از   .  نيستند  خود دوستان هم زياد مطمئن  » آن از واقعيت ها
بودن طرح مطالب براي هـمـيـن     » سنتي« طرح اين دليل و ادعائي که عليه 

 »مـقـصـر   « را  » افراد رهبري« خود دوستان نيز   همايش آورده مي شود، 
است و بـه ايـن        » مشکل ساختاري« ندانسته و معتقدند که مقصر اصلي 

" اجـا " اگر بهترين افراد هم در جايگاه رهبري کنوني « :  نتيجه مي رسند که  
 .» بنشينند، باز نمي توانند چندان کارآمد باشند

 »افراد«در اين مورد هم بحث اوليه دوستان که بخشا نيز از همين                     
و "  اجا"نهاد رهبري     عدم پاسخگوئي   «رهبري هستند و خود نيز در اين         

اعتقاد .  به نوعي سهيم اند، زياد جدي نيست          »انفکاک آن از واقعيت ها     
اگر «:  عين استدالل دوستان  .  قديمي است   دوستان بر اين است که اين امر        

، ريشه اين مشکل بر مي      ]که ظاهرا چنين است   [مشکل اجا ساختاري است     
و مقتضيات زمان شکل گيري آن در         "  اجا"گردد به نحوه شکل گيري          

پس حرف تازه اي در اين زمينه هم در         .  »   سال پيش   ۴خارج کشور حدود    
  . بين نيست

    فراکسيون ها حالل مشکالت؟

هدف اين نوشته آن نيست که گفته شود با تشکيل فراکسيون ها                «اگر  
و ارزش قائل شدن      »شوند  همه مشکالت اتحاد جمهوري خواهان حل مي        

هيچ مشکلي به خودي خود حل نمي شود         «به اين اصل درست است که        
مشکل به درستي تشخيص داده و تعريف شود و              مگر آن که اول آن        

 19صفحه   ، »مربوطه براي حل آن بوجود آيد  Agency   سپس عامل و

قبل از هر چيز بايد بگويم که من با فکر شکل گيري فراکسيون ها يا اقدام                 
ندارم و اين حق براي همه        کساني براي تشکيل آن ها، هيچ گونه مخالفتي         

طرح اين ايده   .  اعضاي اجا در اساسنامه آن به رسميت شناخته شده است         
ما در اين چند خط با      . نوع صغري کبري چيدن ها نيست اصال نيازمند اين 

اجا در حال     اوال  :  تصويري از اتحاد جمهوريخواهان مواجهيم که مي گويد       
فرسايش دائمي است و در سراشيب اضمحالل کامل است و ثانيا تشکيل             

ظهور «و    »احتماال تنها راه نجات     «   فراکسيون ها هم نه قطعا، فقط           
در پاراگراف    »سراشيب اضمحالل کامل  «اين گزاره      . آن است   »دوباره

.  است  بعدي توضيح بيشتر داده شده است که از چه زماني آغاز شده                 
مدت کمي پس از     "  اتحاد جمهوري خواهان  "«:امضا کنندگان معتقدند که      

فرسايش و   "سراشيب     در   "  رشد و بالندگي    "تولد خود، به عوض         
اين موضوع را به آساني مي توان        «   :   و اين که    . » قدم برداشت "  فروماندگي

. در مقايسه تعداد شرکت کنندگان همايش اول و دوم مشاهده نمود                  
آفريده شد را با نا        »اجا«اميدي که در ابتداي تشکيل         همچنين مي توان    

 . »  اميدي که امروز در آن موج مي زند مقايسه کرد
و   »رشد و بالندگي  «ها به معيار      »تعداد شرکت کنندگان همايش   «تبديل  

عوامل متعددي که در      بدون در نظر گرفتن       »فرسايش و فروماندگي  «يا  
اين امر دخيل اند و يا مشکالت متعددي که تبديل يک جمع فراخواني به                 

ساختار در حال آزمايش و به قول يکي از دوستان،             يک تشکيالت با يک     
ساده   قايق سازي در حين قايق سواري، اگر نگوئيم ساده نگري، حداقل              

کردن صورت مساله و گريز از يک بررسي جدي از کارنامه اتحاد                    
در همايش ها و تنزل سطح        کاهش سطح مشارکت    .  جمهوريخواهان است 

فعاليت در ميان اعضا اتحاد جمهوريخواهان دالئل خاص خود را دارد که            
مسئوالنه و جدي نمي تواند فقط به عوارض آن ها از جمله                يک بررسي   

اين که ما     .  بسنده کند   »تعداد شرکت کنندگان در همايش     «همين کاهش   
نتواسته ايم به جاي کاهش، تعداد شرکت کنندگان را افزايش دهيم، يک                

داده ايم، در اين هيچ شکي نيست           ما نيرو از دست      .  ضعف بزرگ است  
همين امروز هم در مقايسه با بسياري از              .  ولي مضمحل نشده ايم     

. ديگر، از انسجام و توانائي مناسب تري برخورداريم           نيروهاي سياسي   
مورد   در  .  عدم موفقيت ها و حتي شکست ها به معني اضمحالل نيست             

اميد و نااميدي هم، فکر نمي کنم استفاده از اين قبيل نتيجه                »موج زدن «
ارزيابي از مشکالتمان نمي توانيم       ما در   .  گيري ها، نشانه واقع بيني باشد     

من فکر نمي کنم که دالئل اين نااميدي         .  به جاي استدالل حکم صادر کنيم     
بسياري از آن اميد ها نسبت      .  دوستان امضا کننده پوشيده باشد      ها براي   

واقعي بودند، چه  به اتحاد جمهوريخواهان واقعي نبودند و آن هائي هم که 
بسا در ندانم کاري هاي مجموعه ما و در فرصت سوزي هاي فرساينده               

نقش کم تري از ديگران در آن ها               اي که امضاکنندگان اين نوشته         
ولي چرا بايد اين چنين با يک چرخش         .  نداشتند، بعضا برآورده نشده اند    

که از دل يک بيانيه بيرون آمده و با صرف دنيايي از                  قلم، جرياني را     
ايران   انرژي و کار شبانه روزي، چهار سال است که در عرصه سياسي               

حضور دارد و جايگاهي براي خود باز کرده است و مهر و نشان خاص                
سراشيب «است، اين چنين به         خود را بر فرهنگ سياسي ايران زده            

بهتر بود که دوستان اول اميدهائي را که داشتند و برباد           .  فرستاد  »سقوط
فرموله مي کردند تا ما هم متوجه مي شديم که کدام ساختار               رفته است،   

به قول    .  ها و حتي چه کس يا کساني مسئول برباد رفتن آن ها بوده اند               
اگر ...  خراب کردن هميشه بسيار آسانتر از ساختن است         «:  خود دوستان 

بناي ارزشمند و يا بنگاه اقتصادي        صد نفر صد سال زحمت بکشند و يک         
سودآور را بيافرينند، فقط دو سه نفر کافي است که ظرف جند ماه همه                 

 .» ها را به باد دهند آن دست آورد 
نقطه قوت  . وجود دارد و در حد خود حضور هم دارد          " اجا"نه دوستان،   

کار نبوده است که نياز      غيبتي هم در    . آن هم همين ادامه کاري بوده است      
   .  به ظهور دوباره آن باشد

    کدام دالئل؟

: ، نوشته اند که     "اجا"  »سراشيب اضمحالل «دوستان در مورد دالئل        
مي توان از پائين      فراوانند، از ميان آن ها       "  اجا"داليل فرسايش پيوسته    «

بودن شديد سطح سياست و انديشه سياسي در اجا، درجه پائين انسجام             
 و انفکاک آن از " اجا"پاسخگوئي نهاد رهبري  عدم «: و نيز »و سازماندهي



 ١۴٥اتحـاد کـار     ١۰صفحـه     ١۳٨۶تيـر    

نظامي   برخوردارنبود که بتواند همزمان در سه جبهه سريعا حرکات               
 .انجام دهد

ارتش سوريه با وجود تعهد نامه ائتالفي، هيچ حرکتي براي کمک به مصر             
ژوئن حمله به بلندي هاي        ۹  اسرائيل در قبل از ظهر       . و اردن انجام نداد   

ژوئن قرارداد آتش بس به       ۱۰جوالن سوريه را آغاز نمود و شب هنگام          
کيلومتر به مرزها     ۲۰در اين هنگام در حدود       ارتش اسرائيل   . امضا رسيد 

نفوذ کرده بود و اين مساحتي تعيين کننده بود زيرا که سوريه، هم                     
موقعييت قوي خود در بلندي هاي جوالن را از دست داد و هم بخش                     

 ۲۵۰۰جنگ، سوريه     در اين    . اعظمي از توانائي جنگي اش از بين رفت           
کشته و    ١١۵زخمي بجاي گذاشت در حالي که اسرائيل         هزار   ۵کشته و   

  .مجروح داشت ۳٠٦
 

 »  !اسرائيل را نجات دهيد«

با مقايسه تعداد قربانيان هر دو طرف و همچنين بررسي روند حرکت اين             
يافت که حاکي از برتريت       جنگ برق آسا، به دالئلي محکمي دست خواهيم         

در حالي که اين چنين جلوه داده         .  باالي نيروهاي نظامي اسرائيلي است     
بوده   »دولت يهودي ها  «موضوع بر سر موجوديت        مي شود که گويا      

  .است و اسرائيل در مقابل قدرت بزرگي از دشمنان قرار داشته است
يعني زماني که تانک هاي اسرائيلي در           ١۹۵٦به نظر مي رسد که مثال         

خاطره ها محو گرديده      فاصله چند روز از کانال سوئز هم گذر نمودند، از           
شعار روزي بود که بسياري از چپ ها           »!اسرائيل را نجات دهيد   «.  است

آلماني در  /  در يک فراخوان جامعه اسرائيلي       .  هم آن را تائيد مي کردند      
به ما  «:يعني کمي قبل از آغاز جنگ آمده است که              ١۹٦۷ژوئن    ۲تاريخ  

کمک کنيد تا صلح را در خاورميانه مجددا به دست آوريم و اسرائيل را                  
نمتوانيم سکوت کنيم زماني      ما  !  در مقابل زوال و نابودي محافظت نمائيم      
 .»که ملت اسرائيل با کشتار تهديد مي شوند

در مخاطره نابودي و يا حتي مورد تهديد           ١۹٦۷مطمئنا اسرائيل در سال     
اسرائيل تنها به لحاظ موقعييت       شکست نظامي هم قرار نداشت بلکه ارتش        

ازمصر عقب تر بود و در جبهه سوريه و اردن حتي نيروي نظامي                     
اين مسئله  .  محاسبات عددي از برتريت برخوردار بودند       اسرائيل به لحاظ    

هم زمان    کمک مي کرد که اسرائيل به خاطر سکوت اعراب مجبور نباشد             
در هر سه جبهه جنگ کند و در ثاني، اسرائيل از اين توانائي برخوردار                 

 .نمايد بود که لشگرهايش را خيلي سريع جا به جا 
مصر، سوريه، اردن   (ميليون سکنه     ۴١/  ۷چهار دولت عربي با در مجموع       

حتي دو برابر   )  فرستاده بودند   و عراق که لشگري ائتالفي را به اردن            
ميليون سکنه اش     ۲/  ۵سربازاني را هم در اختيار نداشتند که اسرائيل با           

براي .  هزار سرباز   ۲۷۵هزار سرباز در مقابل        ۳۹۵   :  در اختيار داشت  
 »دولت يهودي   «سال پيش آماده از بين بردن         ۲٠کشور هائي که گويا از      

شده بودند، اين نظاميگري عربي و درجه تجهيزاتش به طرزی                       
مصر در اين زمان بخشي        افزون بر اين،     .  باورنکردني بسيار پائين بود    

قابل توجهي از نيروهاي نظامي اش در يمن مستقر بود تا در جنگ داخلي              
 .کند آنجا ميانجيگري 

بر روي کاغذ چنين ثبت شده        ١۹٦۷در مورد وضعييت تسليحات در سال       
عدد آن مدرن بوده      ۴۵٠   عدد که     ١٠٠٠تعداد تانک هاي اسرائيلي      :  است
 ١۵۵٠تانک برخوردار بوده که       ۲۴۵٠در حالي که جبهه مخالف از        .  است

در باره تعداد هواپيماهاي جنگي قبل از حمله          .  است  عدد آن مدرن بوده      
فروند به   ۲٦٠فروند به  ۷٦٠اسرائيل به مصر و اردن و سوريه، در حدود 

 .نفع سه دولت عربي بوده است
البته مراجعه به اعداد به تنهائي براي مقايسه قدرت نظامي کافي نيست و              

اسرائيل ازهمان ابتداي جنگ      زيرا که   .  ازمفهوم خاصي برخوردار نيست   
براي خودش تسلط نظامي را در آسمان به وجود آورد و اين درحالي                 

اسرائيل به لحاظ تانک ها و تسليحات دفاعي برتري           بود که جبهه مخالف     
نظامي جبهه    نيروهاي    حرکت  بنابراين اسرائيل هر گونه امکان      .  داشت

برتريت کامل هوائي   .  مقابلش را از طريق حمله هاي هوائي خنثي مي کرد          
زيرا که  .  که وضعييت نظامي دشمن به شدت بلوکه شود          باعث مي شود    

است که دشمن توسط آن دقيقا خواهد فهميد که           اين برتريت هوائي عاملي     
 . اندنيروهاي طرف مقابلش چگونه تقسيم شده اند و در کجا در حرکت 

Jungewelt  6.6.2007  ـ  برگردان ناهيد جعفرپور 

  »متجـاوز دائمـي«اسـرائيـل 
„Knut Mellenthin“ 

 
از «دولت اسرائيل به جهان اعالم نمود که            ۱۹٦۷ژوئن    ۵پيش از ظهر     

تانک ها و نيروي هوائي         امروز در جبهه جنوبي مبارزات شديد ميان           
مصري که بر عليه اسرائيل در جنب و جوشند و نيروهاي ما آغاز گشته               

 .»دفاع از اين حمالت در حال انجام پذيرفتن است است و اقداماتي براي 
سال ها است که ثابت شده است که اين مسئله، دروغي تبليغاتي بيش                  

با حمالت هوائي     دقيقه جنگ را       ۴۵/٧اسرائيل راس ساعت     .  نبوده است 
منهدم کننده اش، بدون اين که حرکتي نظامي از سوي مصر انجام شود،               

هواپيماي   ۲۴۵از ميان    .  آغاز نمود   بر عليه پايگاه هاي نظامي مصري          
فروند آن    ۲۴۰جنگي که مصر به هنگام جنگ يوني از دست داد، در حدود             

  .روز اول منهدم گرديد همان 
در واقع حمالت هوائي شديد اسرائيل پيش شرطي بود براي پشتيباني               

حمله .  سينا تا کانال سوئز      لشگرهای تانک ارتش اسرائيل از صحراي          
اکتبر   ۲۹ارتش اسرائيل به مصر که به کمک بريتانيا و فرانسه در تاريخ               

: شده بود، در واقع با همان دروغ هاي تبليغاتي همراه بود             هماهنگ    ۱۹۵٦
مصري   آکسيون هاي نظامي اسرائيلي به دنبال حمالت نظامي نيروهاي           «

 .»بر عليه راه هاي ارتباطي آبي و خشکي اسرائيل آغاز گشت
. هيچ حمله نظامي مصري صورت نگرفته بود          ۱۹٦۷در واقع در ژوئن      

سرباز عرب، يک متر هم       همانطور که ثابت شده است آن زمان حتي يک           
شايد به عنوان زنداني جنگي وارد خاک         .  وارد خاک اسرائيل نشده بود     

همانطور که بسياري از        .  به شکلي ديگر      اسرائيل شدند اما نه          
سياستمداران اسرائيلي و يا مورخين در اين فاصله اقرار نموده اند، هيچ              

همچنين که  .  ای از طرف اعراب اسرائيل را تهديد نمي کرده است              حمله  
هواپيماهاي جنگي مصري در زمين منهدم شدند و براي جنگ به هوا                  

هم که ديرتر     افزون بر اين، نيروي هوائي سوريه و اردن         .  فرستاده نشدند 
به همان طريق سقوط نمودند هيچکدام به قصد حمله جنگي به هوا                     

 ۱۴۲فروند از         ۵جنگ، سوريه      در اولين روز     .  فرستاده نشده بودند   
هواپيماي جنگي شان را از         ۲۲فروند از      ۱۸هواپيماي جنگي و ارد ن        

 .دست دادند 
 

   سه جنگ در قالب يک جنگ

 ۹ژوئن شروع شد و در تاريخ          ۵جنگ اسرائيل بر عليه مصر در تاريخ         
ژوئن طرح آتش     ۸تاريخ    دولت مصر در حقيقت در      .  ژوئن به پايان رسيد   

اما .  بسي را که از سوي سازمان ملل متحد پيشنهاد شده بود پذيرفت                
بهبود موقعييت نظامي اش پرداخت به طوري که          دولت اسرائيل سريعا به     

در پايان جنگ نيروهاي نظامي اسرائيل در گستره وسيعي در کانال                  
بخش بزرگي از لشکر هاي نظامي مصر در           .  سوئز مستقر شده بودند      

اسرائيلي در بن بست        شبه جزيره سينا در حمله ناگهاني تانک هاي              
 ۱۰در اين ماجرا در حدود        .  گرفتار شدند و راه برگشتشان بريده شد        

نفر اسير    ۵۵۰۰هزار نفر زخمي و       ۲۰و    هزار سرباز مصري کشته شدند      
  ۲۷۵تعداد زخمي و کشته شده های اسرائيلي چيزي در حدود             .  گرديدند
 .زخمي بود ۸۰۰  کشته و 

ژوئن به هنگام ظهر آغاز گشت و         ۵جنگ اسرائيل بر عليه اردن در تاريخ        
ساعت   ۵۷جنگ دقيقا     يعني اين   .  ژوئن به پايان رسيد      ۷در شب هنگام     

دولت اسرائيل بخش غربي اردن را کامال در کنترل خويش             .  طول کشيد 
هزار نفر کشته و مفقوداالثر اردني بجاي گذاشت           ٦   قرار داد و در حدود      

. زخمي داشت   ۲۵۰۰کشته و         ۵۵۰در حالي که اسرائيل در اين جنگ           
فراموش نبايد کرد که در آن زمان، ارتش اردن بر خالف سوريه و مصر                 

 .از تجهيزات مدرن غربي برخوردار بود
 ۵نيروهاي نظامي اسرائيل با وجود اين که فورا، در قبل از ظهر روز                    

مورد حمله قرار دادند،      ژوئن، نيروي هوائي سوريه را در بعد گسترده اي          
اما بعد از اين حمله، در اين جبهه حرکت نظامي ديگري صورت ندادند                 

 ... سربازان و تجهيزات نظامي کافي چون تانک ها و زيرا که اسرائيل از 



  10صفحه 
مثال .  از سوي ديگر، در پشت اعداد کيفيت هاي متفاوتي قرار دارد                  

ارزش گذاري     اسرائيل از لحاظ وضعييت تعليماتي سربازانش و                 
در .  تسليحاتش نسبت به طرفين مقابلش از ارجعيت بسيار برخوردار بود          

سيستم تسليحاتي در همان ابتداي        درصد    ۲٠حالي که در جانب عربي       
جنگ خراب و از کار افتاده بود و همچنين آنها فاقد پرسنل تعليم ديده اي                

باشد اين سيستم را مرتبا تعمير و قابل استفاده برای جنگ             بودند که قادر    
بود   تانک هاي مدرن ارتش اسرائيل که توسط بريتانيا ساخته شده           .  سازد

در مقابل تانک هاي ساخت شوروي که در اختيار طرف عربي قرار داشت      
تسليحاتي تانک هاي اسرائيلي       برد  :  از برتريت ملموسي برخوردار بود     

هزار متر بود، در حاليکه برد تسليحاتي تانک هاي               ۲چيزي درحدود    
ساده تر بگوئيمف اين که     .  در حدود هزار متر بود      ساخت شوروي چيزي    

تانک هاي ساخت شوروي قبل از اينکه تنها يک هدف را به تير ببندند از                 
البته تانک هاي عربي اگر که خوب و آماده منتظر           .  جنگ خارج مي شدند     

جنبه هاي مثبت تانک       طرف مقابل جنگ مي شدند، مي توانستند با اين             
عرب ها نقطه قوتشان در بخش نظامي دفاعي        .  هاي اسرائيلي موازنه کنند   

 .بود
فاقد توانائي تهاجمي بر عليه اسرائيل          ١۹٦۷دولت هاي عربي در سال        

يک طرح براي دفاع مشترک       آنها برنامه ريزي حمالتي و يا حتي از         .  بودند
. هم برخوردارنبودند چه برسد به اين که بتوانند مشترکا هماهنگي نمايند           

راديکال ترين نوا ها را مي نواخت، ترجيحا بسيار             سوريه که آن زمان      
تمايل داشت که خود را از جنگ کنار بکشد و مصر و اردن را به                         

 .سرنوشت خود رها سازد 
 

   سال تهديد ٦٠ 

آيا موقعييت و وضعييت سياستمداران و ارتش اسرائيل به اندازه کافي              
اشتباه تخمين زده شده  شناخته شده نبود؟ آيا قدرت نظامي طرف مخالف 

 بود؟ آيا عالمت ها و نشانه هاي سياسي غلط فهميده شده بود؟
نقشه هاي قبلي و اجراي جنگ برق آسا نشان مي دهد که تل آويو خيلي                 

اين .  اطالعات داشت   خوب در باره ريزه کاري هاي طرف مقابل خود              
در مخاطره    »دولت يهودي «ادعاي تراتژيک اعالم شده که گويا حيات           

يک دستکاري تحقيرآميز دراراده مجاز اروپا و          جدي قرار دارد در واقع       
اما همزمان يک بازي      .  آمريکا براي جلوگيري از آشويتسي دوم بود          

 .شرورانه با ترس هاي واقعي مردم اسرائيل هم بود 
يعني جنگ اول     ۴۹/١۹۴٨يک چنين کارت هاي برنده اي در سال هاي              

گوريون نخست وزير اسبق      داويد بن   .  عربي ـ اسرائيلي هم رو شده بود       
در واقع  .  هزار يهودي حمله کرده اند      ۷٠٠ميليون عرب به      27«  :مي گويد 

 .»به يک، به نفع طرف عربي است ۴٠به يک و حتي  ۲۵  اين توازن قوا با 
 ۴۹/١۹۴٨اما در حقيقت دولت هاي عربي و عمدتا اردن و مصر، در سال               

نفرستادند و اگر عددي هم       هزار نفر را به جبهه        ۵٠٠در مجموع بيش از     
سال   ٦٠به طور کامل     .  محاسبه کنيم، با قواي اسرائيل برابري مي کرد         

مبارزه براي  «عربي ـ اسرائيلي، هنوز هم اين تصور          بعد از اولين جنگ      
در اين مورد البته به هيچ وجه توجهي به         .  بر جاست   »بقاي دولت يهودي  

 .واقعييت ها نمي شود
امروزه اسرائيل آن طور که به نظر مي رسد موجوديـت خـويـش را از          

حـالـي کـه خـود           در .  سوي تسليحات اتمي ايران مورد مخاطره مي بيند
عـدد از چـنـيـن            ۲٠٠و يـا         ١٠٠اسرائيل در جائي ناشناس در حدود 

از سوي ديگر هنـوز  .  اختيار دارد  تسليحاتي را از سيستم هاي متفاوت در 
اما تنـهـا   .  هم ثابت نشده است که ايران چنين تسليحاتي را در اختيار دارد

منطقه اجازه دارد مـجـددا بـار ديـگـر ازهـمـدردي کـامـل                    قدرت اتمي 
کـه    همدردي .  سياستمداران اروپائي و آمريکائي و رسانه ها مطمئن گردد

خودش را در آينده عرب ها و همچنين آمادگي در جنگ مي توانـد نشـان     
 .دهد

 

 از ايجاد دولت فلسطيني جلوگيري شود

نوار غزه را که تا آن زمان زير اشـغـال مصـر       ١۹٦۷خشونت ماه ژوئن 
سوي اردن غصب شده بود،  از  ١۹۴۹قرار داشت و نوار غربي را که سال 

 .زير کنترل اسرائيل کشاند

زمان   درست بعد از پايان جنگ، حزب کار سوسيال دمکراسي که آن               
. بر سر کار بود، يک سياست سيستماتيک شهرک نشيني را آغاز نمود            

فلسطيني را به طور عملي غير         اين سياست مي بايست اشغال مناطق        
قابل برگشت سازد و به طور دائمي ايجاد يک دولت فلسطيني را مانع               

طوالني مدت و به طور استراتژيک طوري           شهرک ها به طور      .  شود
 .طرح ريزي شدند که بتوانند مهمترين خطوط ارتباطي را کنترل نمايند

دره اردن که نوار غربي به طرف شرق اردن را محدود مي سازد، مي                
. جذب گردد   بايست به عنوان محدوده امنيتي دائمي در دولت اسرائيل            

اسرائيل درجنگ ماه ژوئن بخش عربي اورشليم را به صورت عملي               
 .حقوقي تحت اشغال درآورد به لحاظ  ١۹٨٠فتح نمود و در سال 

حزب کار اسرائيل با راست ها هم نظر بود که به هيچ وجه چيزي به                  
زير .  داشته باشد   نام دولت فلسطيني در مناطق اشغالي نبايد وجود             

بناي فکري آن ها اين بود که اين مناطق هر چه بيشتر در اسرائيل حل                
ساکنين فلسطيني به عنوان شهروند       شوند و جزء اسرائيل گردند اما با        

اردني رفتار شود و همزمان در مقابل دولت اسرائيل از هيچ حقي                   
همواره از سوي همان دولت اسرائيل رهبري           برخوردار نباشند ولي     

حزب کارآن زمان اميد داشت که در مناطق اشغالي دسته اي از            .  گردند
کساني که خواهان همکاري با دشمن هستند را به عنوان شريک بتواند               

در يک    ١۹۷٦و      ١۹۷۲با خود همراه کند و براي اين منظور در سال              
  .سري از شهرها انتخابات ناحيه اي به راه انداخت

کامال بر خالف خواست قدرت اشغالگر، بسياري از سياستمداراني              
تعلق داشتند    »او  پ ال   «برنده شدند که به سازمان آزاديبخش فلسطين        

نتايج انتخابات کمي بعدتر بخشا از      .  و يا به سازمان الفتح نزديک بودند      
اسرائيلي راست هاي تندرو بر عليه          طريق آکسيون هاي تروريستي      

سياستمداران انتخابي مردم و بخشا همچنين از طريق بر کنار کردن              
اين تنها انتخابات ناحيه اي مناطق         ۲٠٠۴تا دسامبر     .  آنها تصحيح شد  

 .اشغالي بود
براي اولين بار راست ها قدرت دولت اسرائيل را در دست                   ١۹۷۷  

جانشين نخست وزير  ) جناح لوکود(گرفتند و نخست وزير مناخيم بگين 
حزب کار شد و همزمان اسرائيل از طريق پيمان صلحي که در سال                 

دراز مدت جواز دست انداختن کامل بر          با مصر بست، به طور         ١۹۷۹
  .مناطق اشغالي و فشار به مردم فلسطين را به دست آورد

 

دو نکته محوري که در تاريخ صيهونيسم حک شده اند مي بايست                  
 :براي فهميدن اين وقايع مورد توجه قرار گيرند

اينکه صيهونيسم هيچگاه نخواست که با ساکنين عرب اسرائيل در             اول  
صلح آميز و آزاد      مجامع يهودي قرن ها بود که به طور        . صلح بسر برد

اما صيهونيست ها مي خواستند که يک        .  در فلسطين زندگي مي کردند    
مطلق شهروند يهودي، آن هم به طور           دولت کامال يهودي با اکثريت        

دراز مدت و با امنيت با مونوپل يهودي در سياست و فرهنگ داشته                 
که در آن يهودي ها قدرت را با ديگري تقسيم              تاسيس دولتي   .  باشند

از اين رو به طور       .  نمايند، از منظر صيهونيسم ابدا مفهومي نداشت         
از همان اولين لحظات، سئوال سرنوشت آينده مردم بومي             اتوماتيک،  

 .مطرح گرديد
بخشي از فلسطين     دوم اينکه صيهونيسم طرح دولتش را هيچگاه به            

از .  محدود نکرد بلکه از همان ابتدا به اشغال مجموعه منطقه انديشيد             
که از حزب کار شروع شد، سخت بر          اين رو تمامي دولت هاي اسرائيل       

، ١۹٦۷اين عقيده بودند و هستند که هرگز، حداقل منطقه اشغالي                   
  .اورشليم را ترک نخواهند نمود نوارغربي و شرق 

منشور سازمان ملل غصب مناطقي که به طور نظامي تسخير شده را              
کشور عضو    ١۹۲   در حال حاضر     .  واضح و روشن رد نموده است       

کشور را اعضاي     ١۹۲تنها يک کشور از اين       .  سازمان ملل مي باشند   
سال پيش به اين سو، مي گذارند که اين               ۴٠دائمي شوراي امنيت، از      

منشور را زير پا بگذارد، بدون اين که يک بار هم که شده، در باره اين                 
به قول  .  براي اين دولت به طور جدي طرح نمايند           اقدامات جريمه اي     

ولي .  همه حيوانات برابرند  «  :  »مزرعه حيوانات «جورج اورول نويسنده    
 . »برخي از حيوانات برابرترند

 ١١صفحـه    ١۳٨۶تيـر    ١۴٥اتحـاد کـار     



 ١۴٥اتحـاد کـار     ١۲صفحـه     ١۳٨۶تيـر    

همگان به سادگي فراموش کرده اند که به رغم بدتر شدن شرايط،                     
اشغال فلسطين امسال   .  مشکالت فلسطيني ها با انتخاب حماس آغاز نشد        

ساله شد و تا کنون هيچ رهبر فلسطيني موفق نشده است که حتي                   ۴۰
قول تشکيل يک دولت مستقل فلسطيني در مناطق اشغالي را از رهبران                

رهبران خانواده هاي بزرگ که سال ها به          (نه مختارها   :  اسرائيل بگيرد 
، نه دولت خودمختار فلسطين     )طور سنتي طرف مذاکرات قرار مي گرفتند      

و پس از به رسميت          ۱۹۹۰تحت رهبري عرفات که در اواسط دهه             
به مناطق اشغالي     )  فتح(شناخته شدن جنبش آزاديبخش فلسطين             

بازگشت، نه محمود عباس رهبر ميانه رو که پس از به قدرت رسيدن                  
گرديد و نه دولت فعلي با      )  قيام مسلحانه دوم  (خواهان پايان انتفاظه دوم     

شرکت حماس که از همان ابتدا خواهان آتش بس طوالني مدت به عنوان              
تعداد اندکي از    .  اولين قدم در راه بازسازي اعتماد از دست رفته بود              

فلسطينيان ممکن است هنوز باور داشته باشند که اسرائيل با کنار رفتن              
حماس از حکومت وشکل گيري دولت اتحاد ملي متشکل از تکنوکرات                

به خصوص  .  هاي جنبش فتح، به اشغال سرزمين شان پايان خواهد داد           
تعداد قريه  }  و وعده هاي فراوان    {که درست پس از قرارداد صلح اسلو        

 .هاي يهودي نشين در کرانه غربي دو برابر گرديد
منفعت اسرائيل در شناخته شدن از طرف حماس بيش از آن است که                  

شناخته شدن اسرائيل از طرف حماس مفهومي بيش از       . برخي مي پندارند
در واقع اين شناسائي به اين معنا       .  قبول پيش شرطي براي مذاکرات دارد     

اين .  است که حماس وارد همان تله اي مي شود که فتح بدان پا گذاشت                
 .تله هرنوع راه حل صلح طلبانه را غير ممکن مي سازد

براي "  حق حيات "اوال، شناخت    :اين هدف از دو طريق ممکن مي گردد          
اسرائيل از طرف حماس نشاني است بر اين که دولت فلسطين علنا مبارزه   
خود براي تشکيل کشور فلسطين را کنار مي گذارد، چرا که دولت                     
اسرائيل از قبول هر نوع خط مرزي و از دادن هر نوع پاسخ صريح به اين 

" شناخت اسرائيل "به عبارت ديگر، حد       .  سوال خودداري ورزيده است    
همچنين همانطور که همگي مي دانيم       .  همچنان موضوعي است حل نشده    

هيچ کدام از رهبران اسرائيل حق بازگشت آوارگان فلسطيني، چه به                  
. و چه قبل از آن را به رسميت نمي شناسند             ۱۹۶۷مرزهاي قبل ازجنگ    

به اضافه اين که اسرائيل حسن نيت       (  ۱۹۶۷بدون قبول خط مرزي قبل از       
خود را نشان دهد و راهي عملي براي وصل کرانه غربي و نوار غزه                    

 .امکان عملي بوجود آمدن کشور فلسطين وجود ندارد) ايجاد نمايد

 برگردان مهرنوش کيان

 هنـوز هـم فقـط يهـودي هـا
http://weekly.ahram.org.eg/006/824/op12.htm 

  جـانـاتـان کـوک
 

مشکل دولت فلسطين در تالش براي قابل تحمل کردن زندگي ميليون ها              
. فلسطيني در سرزمين هاي اشغالي، با  چند کلمه ساده قابل حل است                 

تا اجازه  "  ببخشيد"درست مثل کودکي شيطان که فقط الزم است بگويد             
ما اسرائيل را   "يابد از اتاقش بيرون بيايد، حماس هم فقط الزم است بگويد       

تا بالفاصله بعد از آن کمک هاي بين المللي به            "  به رسميت مي شناسيم   
 .سوي کرانه غربي و نوار غزه سرازير گردد

حداقل به نظرمن لب کالم سخنراني اخير احود اولمرت  در صحراي نگو               
که گفت دست هاي ما به سوي مردم قحطي زده غزه دراز است فقط اگر                

ما را به رسميت بشناسيد و       "او گفت   .  حماس استغفار کند، هم همين بود      
 ."ما آماده ايم در باره صلح صحبت کنيم

مسلما مردم فلسطين به خاطر انتخاب حماس از طرق دموکراتيک، ازجانب 
اسرائيل و دولت هاي غربي که مخالف اين سازمان هستند به طور دسته              

تحريم اقتصادي اعمال شده، دولت فلسطين را در          .  جمعي تنبيه شده اند   
اسرائيل ارسال ميليونها    .  پرداخت حقوق کارمندان ناتوان ساخته است        

دالر ماليات دولت فلسطين را به طور غير قانوني سد کرده است و به                   
بستن مرزهاي غزه توسط       .  فاجعه انساني موجود دامن زده است          

که اکثرا محصوالت فاسد شدني مثل غالت    (اسرائيل، صادرات محصوالت 
به خارج و واردات دارو و مواد مورد نياز مردم را مختل ساخته              )  هستند
حمالت دولت اسرائيل به نوار غزه ساختارهاي شهري مثل توليد             .  است

. آب و برق را از ميان برده و تعداد زيادي کشته بر جاي گذاشته است                  
هزاران فلسطيني از خانواده هاي خود جدا افتاده اند چون اسرائيل از                 
دادن ويزاي ورود به فلسطيني هايي که شهروند کشورهاي ديگر هستند             

 .خودداري مي کند
مي تواند به همه    "  ما شما را به رسميت مي شناسيم       "جمله معجزه آساي    

اين رنج ها پايان بخشد، پس چرا نبايد اين جمله را به زبان آورد؟ آيا                    
 دليل آن تنفر غير قابل تصور حماس از اسرائيل است؟

  چرا فلسطيني ها نبايد اسرائيل را به رسميت بشناسند
 مقدمه مترجم

به طور مثال، در برنامه اي در کانال        .  مسئله فلسطين بسيار پيچيده و اخبار منعکس شده در وسائل ارتباط جمعي بسيار مغرضانه و يک طرفه مي باشد                   

در منطقه پخش   "  حکومت اسالمي "فرار يک خانواده سکوالر و غير مذهبي از نوار غزه به دليل ترس از يک                 )  ژوئن  ۱۷روز يکشنبه   (د تلويزيون آلمان    .ار.آ

چه مي شود ولي کمتر کانال تلويزيوني شرايط غير انساني که همه روزه به مردم فلسطين در سرزمين هاي اشغالي، چه کرانه غربي و نوار غزه و                                 

 .فلسطينيان ساکن اسرائيل، تحميل شده است را نشان مي دهند

در وسائل ارتباط جمعي، فلسطين به کرانه غربي و نوار غزه  تقليل يافته است، که فلسطيني هاي                   :  بسياري از مردم فراموش کرده اند و يا نمي دانند که          

رجي از  خا  ساکن اسرائيل را اعراب اسرائيلي مي خوانند تا همگان هويت فلسطيني آنان را از ياد ببرند، که مقامات رسمي اسرائيل فقط در مصاحبه هاي                         

مي نامند، که هيچکدام از دولت هاي تشکيل شده در اسرائيل، نه             "  منطقه"استفاده مي کنند و در خود اسرائيل کرانه غربي و نوار غزه را               "  فلسطين"کلمه  

 .تنها هيچکدام از توافقنامه هاي خود را اجرا نکرده اند، بلکه هنوز هم فلسطين را به عنوان يک ملت به رسميت نمي شناسند

حتما .  مسئله اصلي اين جا است که اسرائيل موفق شده تا افکار عمومي را هم جهت با سياست هاي اسرائيل نمايد                       .  اما مشکل به اينجا ختم نمي شود       

ميليون اسرائيلي    ۶نمي توان   .  بايد براي مسئله اسرائيل و فلسطين راه حلي پراگماتيک پيدا کرد          : "بسياري از خوانندگان اين مطلب به اين فکر کرده اند که          

ميليون فلسطيني را از کشور خود براند و علنا اعالم کند که              ۲ولي بسياری فراموش کرده اند که اسرائيل توانست بيش از          ." را از اين منطقه بيرون ريخت

هر چند بسياري از اين افکار در درجه اول کامال منطقي به نظر مي رسد، اما واقعيت ها و سياست                    .  به هيچ وجه حاضر به پذيرش بازگشت آوارگان نيست        

شناخت اسرائيل توسط   "يکي ديگراز اين نوع افکار ظاهرا منطقي همان         .  هاي اعمال شده و برنامه هاي صهيونيست ها بسيار متفاوت با اين واقعيت است             

اسرائيل معصومانه اعالم کرده است که اگر حماس حق حيات اسرائيل را به رسميت بشناسد حاضر به مذاکره با دولت منتخب                     .  است"  نيروهاي فلسطيني 

باز هم همگي فراموش کرده اند که عرفات نه تنها اسرائيل را به رسميت شناخت بلکه به بسياري از خواسته هاي آنان تن داد، ولي با              . فلسطين خواهد بود

 !نداشت" اسرائيل طرف مذاکره"اين همه، در سال هاي آخر عمرش 

دقيقا نشان مي دهد که عليرغم ظاهر قابل قبول اين جمله و وعده             )  روزنامه نگاري يهودي که در شهر ناصريه اسرائيل زندگي مي کند          (مقاله جاناتان کوک    

 .هاي تکراري، دولت اسرائيل سياست ها و برنامه هاي ديگري را در سر مي پروراند
 

اما موضوع . در آن زمان هنوز درگيري نيروهاي فلسطيني با يکديگر به اين شدت نبود. نوشته شده است ۲۰۰۶الزم به تذکر است که اين مقاله در دسامبر 

  مهرنوش کيان.   اصلي بحث آقاي کوک همچنان موضوع روز است



 ١۳صفحـه    ١۳٨۶تيـر    ١۴٥اتحـاد کـار     

مقامات رسمي اسرائيل با اين باور که براي اولين بار در موضع اروپا در              
حمايت از قوانين بين المللي و حق بازگشت  آوارگان فلسطيني،  شکافي               

يک مقام رسمي در      .  ايجاد کرده اند، بسيار اظهار رضايت مي نمايند           
بايد بتوانيم همگان را با اين نظر همراه           "اورشليم پست اعالم کرد که        

 ".نماييم
اما در واقع، دامنه نتايج حاصل از شناخت اسرائيل از طرف رهبران                   
فلسطيني به عنوان دولتي يهودي، بسيار فراتر از مسئله بازگشت آوارگان           

عواقب "  خون و مذهب  "من در کتاب خود به نام         .  فلسطيني خواهد رفت  
وخيم اين حرکت براي فلسطيني ها در مناطق اشغالي و ميليون ها                     

به نظر من در اصل، نياز به         .  فلسطيني ساکن اسرائيل را مطرح نمودم       
حفظ ماهيت يهودي اسرائيل به هر قيمتي، سر منشاء مخالفت با فلسطيني             

هيچ راه حلي براي صلح وجود نخواهد داشت تا زماني که                 .  ها است 
اسرائيل براي يهوديان نسبت به ديگر اقليت ها حقي برتر قائل است و                  
براي حفظ اکثريت يهودي در منطقه به هر گونه تخريب جغرافيايي و                  

 .تغيير به نفع يهوديان ادامه مي دهد
اسرائيل "  حيات"عالوه بر خطري که بازگشت آوارگان فلسطيني براي             

ايجاد مي کند، دولت اسرائيل با مشکالت جمعيت شناسي ديگري، يعني              
نيز )  کرانه غربي (خودداري فلسطينيان از ترک مناطق يهودا و سميرا             

در عرض ده سال آينده، هم فلسطيني هاي ساکن اسرائيل و             .  روبروست
هم فلسطيني هاي ساکن مناطق اشغالي از نظر جمعيتي نسبت به يهوديان            

 . در اقليت قرار خواهند گرفت
از غزه همين بود که اسرائيل مي توانست ادعا کند به            "  خروج"دليل اصلي   

رغم آنکه همچنان قطعه اي کوچک از زمين را از نظر نظامي محاصره                 
با بيرون  .  کرده است، هيچ مسوليتي در قبال جمعيت ساکن در آن ندارد            

ميليون فلسطيني ساکن     ۱/۴آوردن چند هزار قريه نشين يهودي از غزه،          
 .غزه از نقشه جمعيت شناسي پاک شدند

با اين که از دست دادن غزه خطر اکثريت يافتن فلسطيني ها را براي مدت               
کوتاهي از ميان برده است، اما تضميني براي ادامه حيات دولتي يهودي              

چون فلسطيني هاي ساکن اسرائيل، که هم اکنون در اقليت            .  وجود ندارد 
بوده و يک پنجم جمعيت اسرائيل را تشکيل مي دهند، مي توانند عمال                   

اين اقليت در طي سال هاي         .  نقشه هاي اسرائيل را نقش بر آب کنند           
گذشته مداوما خواهان رفرم و تغيير در دولت يهودي که بطور                       
سيستماتيک بر عليه آنان و هويت فلسطيني اشان تبعيض قائل مي شود              

همه "بوده و مي خواهند که دولت اسرائيل تبديل به دولتي گردد براي                  
که حقي مساوي براي همه ساکنان اسرائيل اعم از يهودي و           "  شهروندانش

 .فلسطيني قائل مي شود
اسرائيل اعالم کرده است که تقاضا براي دولتي براي همه شهروندان،               

چرا که مي دانند اگر چنين دولتي واقعا            .  نافرماني و خيانت مي باشد      
تشکيل شود شهروندان فلسطيني به حق مي توانند خواهان حق ازدواج با            
فلسطيني هاي ساکن در مناطق اشغالي گرديده و براي آنان پاسپورت               

مي "  حق بازگشت از درپشتي   "مقامات رسمي اين حق را      .  اسرائيلي بگيرند 
حق بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين خود و گرفتن حق               :  نامند

شهروندي اسرائيل، حقي که هر يهودي در هر کجا دنيا که باشد به طور                
 .اتوماتيک دارا است

قانوني کامال    ۲۰۰۳براي جلوگيري از چنين چيزي دولت اسرائيل در سال        
نژاد پرستانه را از مجلس گذراند که بر اساس آن هيچ فلسطيني شهروند              
اسرائيل حق ازدواج با فلسطيني هاي ساکن در مناطق اشغالي و يا                    

در حال حاضر اين      .  آوارگان فلسطيني در کشورهاي ديگر را ندارد           
 .خانواده ها فقط مي توانند به کشورهاي ديگر پناهنده شوند

اما مانند خروج از غزه، اين نوع تاکتيک ها و قانون ها فقط وسيله اي                     
در واقع اسرائيل   .  اسرائيل"   حيات"براي وقت کشي است تا راه حلي براي         

ايده هايي را شکل داده است که بر اساس آن بخش بزرگ جمعيت                      
فلسطيني خود را از مرزها و مناطق مختلف از ميان برداشته و                        

باقي مانده داراي هيچ حق سياسي نخواهند بود مگر آن که             "  شهروندان"
اعالم کرده و از هرگونه     "  دولت يهودي و دموکراتيک   "وفاداري خود را به     

تقاضا براي ايجاد رفرم در اين دولت و تبديل آن به يک دموکراسي                    

 22صفحه       . ليبرال خودداري ورزند

هيچ .  مسلما چنين حسن نيتي از طرف اسرائيل نشان داده نخواهد شد              
رهبر اسرائيلي تا کنون فلسطينيان را چه به عنوان مردم و يا ملت به                    

و البته غربي ها با روش هاي دوگانه خود تا              .  رسميت نشناخته است   
کنون از هيچ کدام از دولت هاي اسرائيل خواهان به رسميت شناخته                  

در واقع دولت هاي      .  شدن فلسطيني ها به عنوان يک ملت نشده اند              
اسرائيل هيچگاه همان به رسميت شناخته شدني را که از فلسطيني ها                 

 .انتظار دارند در باره فلسطيني ها اجرا نکرده اند
معروف است که گولدا ماير، نخست وزير دولت کارگري، گفت که                    

مرزها از  "اضافه کرد که        ۱۹۷۱وي در سال    .  فلسطيني ها وجود ندارند   
آنجا که يهودي ها زندگي مي کنند به رسميت شناخته مي شوند، نه آنجا               

مرز (او دستور داد که خط سبز         ".  که خطي در نقشه کشيده شده است        
 .از کليه نقشه هاي رسمي برداشته شود) ۱۹۶۷تعيين شده در 

يولي تامير، وزير ميانه رو آموزش و پرورش، در هفته گذشته با سخنان              
خود مبني بر اينکه خط سبز بايد دوباره در نقشه هاي مورد استفاده در               

اعتراضات فراواني به موضع     .  مدارس کشيده شود، طوفاني به پا کرد         
وي از طرف سياستمداران و خاخام ها صورت گرفت و             "  چپ راديکال "

. بسياري از مدارس از اضافه کردن اين مرز به نقشه ها خودداري کردند             
بر اساس نظرات بسياري از دست اندر کاران در آموزش و پرورش،                 
احتمال اينکه خط سبز در کتاب هاي درسي دوباره نشان داده شود و يا               

اسامي مورد استفاده در کتب مذهبي      " (يهودا و سميرا  "هرگونه ارجاعي به    
، يا اضافه کردن اسامي شهرهاي عرب در اسرائيل             )براي کرانه غربي   

رئيس گروه جغرافياي دانشگاه حيفا، يورام         .  انجام گردد، وجود ندارد    
بارگال، اضافه کرد که هزينه چاپ جديد را هيچ کدام از شرکت هاي                    
 .خصوصي که کتاب هاي درسي را ارائه مي کنند به عهده نخواهند گرفت

اولمرت با توجه به صدمه اي که به تصوير دولت اسرائيل در عرصه بين              
المللي خواهد خورد پيشنهاد خانم تامير را در اصل قبول کرد ولي او هم               

"او گفت .  مي دانست که اين تغيير هيچگاه صورت نخواهد گرفت             هيچ : 
اما ما  "اما بعد اضافه کرد     "  اشکالي در نشان دادن خط سبز وجود ندارد        

وظيفه داريم بر موضع دولت و نظر عمومي که هر گونه بازگشت به                   
 ".را غير ممکن مي داند، تاکيد نماييم ۱۹۶۷مرزهاي 

دومين جنبه اين تله کمتر مورد بررسي قرار گرفته است و مي تواند زبان              
عجيب مورد استفاده اسرائيل در اعالم خواسته اش از حماس را روشن              

اسرائيل از حماس نمي خواهد که آن کشور را به رسميت                 .  تر نمايد 
. را به رسميت بشناسد     "  حق حيات اسرائيل   "بشناسد بلکه مي خواهد       

مفهوم دولتي که حقي دارد نه      .  تفاوت اين دو فقط در معنا شناسي نيست        
مردم حق  .  تنها غريب است بلکه در قوانين بين المللي اصال وجود ندارد            

وقتي اسرائيل تقاضا   :  و اين نکته دقيقا اصل مطلب است      .  دارند نه دولت ها   
داشته باشد، در واقع مي گويد که ما در باره به             "  حق حيات "مي کند که    

دولت معمولي، بلکه به       -رسميت شناختن اسرائيل نه به عنوان يک ملت         
با خواست به   .  عنوان دولت مردمي خاص، يعني يهوديان صحبت مي کنيم        

رسميت شناخته شدن، اسرائيل مي خواهد مطمئن گردد که فلسطيني ها با            
ويژگي اسرائيل به عنوان سرزميني يهودي به عنوان اصلي غير قابل                 

بدين ترتيب به يهوديان حقي برتر از ديگر گروه           .  تغيير موافقت مي کنند   
اين سوال که چنين دولتي      .  هاي ملي و مذهبي در منطقه داده مي شود           

چگونه خواهد بود، هم از جانب اسرائيلي ها و هم از جانب غرب نديده                  
 .گرفته شده است

معناي اين حق اين است که اسرائيل مي تواند همچنان از بازگشت ميليون             
ها آواره فلسطيني در منطقه به خانه هاي غصب شده خود در اسرائيل                

اگر اين آوارگان به خانه هاي خود بازگردند، يک شبه               .  جلوگيري کند 
اکثريت يهودي اسرائيل از ميان خواهد رفت و ديگر نخواهد توانست ادعا             
کند که دولتي است يهودي، مگر اينکه رسما اعالم کند که سيستمي                    

 .آپارتايد از نوع آفريقاي جنوبي را در اسرائيل اعمال مي کند
به نظر مي رسد اين راه حل با البي قوي لوني، وزير خارجه اسرائيل،  از                 

بر .  طرف رومانو پرودي نخست وزير ايتاليا، مورد قبول قرار گرفته است          
اساس اورشليم پست در هفته گذشته، پرودي در مالقات هاي خصوصي            
گفته است که اسرائيل بايد از فلسطيني ها بخواهد که ماهيت يهودي                   

 . اسرائيل را تضمين مي کنند



 ١۴٥اتحـاد کـار     ١۴صفحـه     ١۳٨۶تيـر    

مناسبات ميان شهرک نشينان و فلسطيني ها در بسياري از جهات مشـابـه   
موقعيت نژاد پرستي است و حتي شهروندان عرب هـم از يـک مسـاوات          

 .واقعي فرسنگ ها فاصله دارند
چه بايد کرد؟ از مثال آفريقاي جنوبي ياد گرفتيم که با مراجعه به وجـدان    

در ميان اقليت سفيد پوست آفريقاي جنوبي .  رهبران به هيچ جا نمي رسيم
هيچ تفاوت واقعي ميان چپ و راست و نژاد پرست هاي شناخته شـده و      
. ليبرال هائي که چيز ديگري نبودند جز نژادپرست مخفي، وجود نـداشـت    

تنها تعدادي سفيد پوست قهرمان وجود داشت که از مبارزات آزادي بخش 
از اين رو، از بين بردن اين وضعيت تنـهـا از خـارج از          .  دفاع مي نمودند

آفريقاي جنوبي ممکن بود و در واقع هم افکار عمومي جهان بي عـدالـتـي      
نژادپرستانه را ديد و از اين رو بايکوتي جهاني را بر عليه آفريقاي جنوبـي  

قدرت در دولت .  آغاز نمود تا اين که باالخره اقليت سفيد پوست تسليم شد
متحد جنوب آفريقا به دستان اکثريت سياه پوست افتاد و نلسون ماندال از   
زندان آزاد گشت و رئيس جمهور گشت بدون اين کـه بـه خـون ريـزي           

 .کشيده شود
اگر اين مسئله در آفريقاي جنوبي عمل نمود پس ـ طرفداران اين تـئـوري     

ايده تاسيس دولت فلسطيني همسايه .  مي گويند ـ بايد در اينجا هم عمل کند
بايد کنار گذاشته شود و   )  منظور راه حل دو دولت است( در کنار اسرائيل 

بـايـد هـدف      )  راه حل يک دولـت ( تنها يک دولت ميان درياي ميانه و اردن 
اين البته بايد توسط همان اسلحه اي به بـار رسـد کـه در            .  اصلي گردد

 .يعني بايکوت: آفريقاي جنوبي موفقييت آميز بود
عاشقان عدالت اجتـمـاعـي در سـراسـر          :  مسئله بايد اين چنين حرکت کند

جهان افکار عمومي را قانع کنند که آنها بايد يک بايکوت سراسري بر عليه 
دولت اسرائيل از هم فرو مي پاشد و از بـيـن مـي      .  اسرائيل را شروع کنند

ميان دريا و رودخانه دولتي به وجود خواهد آمد کـه شـهـرونـدان         .  رود
اسرائيلي و فلسطيني کامال مساوي، در صلح، کنار هم به زندگي خـواهـنـد    

شهرک ها مي توانند همان جائي که هستند بمانند و ديگر مشـکـل   .  پرداخت
مرز وجود نخواهد داشت و تنها سئوال ممکنه اين خواهد بود که چه کسي 

 .نلسون ماندالي فلسطيني خواهد شد
او .  در اين هفته مقاله اي از ايالن پاپه پروفسور دانشگاه هايفه را شـنـيـدم   

شنوندگان اين مقاله فعاالن فلسطـيـنـي و      .  سابقا نماينده چنين ايده اي بود
اسرائيلي بودند و محل قرائت مقاله دهکده بيل اين بود، جائي که سـمـبـل      

او در مقاله اش ايده هاي فـراوانـي را       .  مقاومت بر عليه اشغال شده است
هيچ فايده اي ندارد کـه بـر       : " منطق اين مقاله چنين بود.  مطرح نموده بود

مشکل در ايـنـجـا      .  عليه اشغال و يا هر گونه عملکرد دولت اسرائيل باشيم
جوهره ايـن    .  امنيت موجوديت اسرائيل به عنوان دولت صيهونيستي است

هـيـچ   .  مشکل تا زماني که اين دولت موجوديت دارد باقي خـواهـد مـانـد        
تغييري از داخل ممکن نيست زيرا که در اسرائيل تفاوت واقعي ميان چـپ    

هردو اين ها همدستان اين سياستند و هدف اصـلـي   .  و راست وجود ندارد
شان حذف انساني است به مفهوم بيرون کردن فلسطيني ها نه تـنـهـا از        

از اين روي هـر کسـي کـه        .  مناطق اشغالي بلکه همچنين از اسرائيل است
خواهان راه حلي عادالنه است بايد خواهان تاسيس تنها يک دولت باشد که 

اين دولـت    .  باشد ١۹٦۷و  ١۹۴٨خواهان برگرداندن متواريان و پناهندگان 
دولتي مشترک و يکنواخت خواهد بود، درست بمانند آفريـقـاي جـنـوبـي        

راه .  فايده اي ندارد که تالش شود اسرائيل را از داخل تغـيـيـر داد     .  امروز
بايکوتي جهاني که بتواند دولـت اسـرائـيـل را         :  نجات بايد از بيرون باشد

فروپاشد و افکار عمومي اسرائيل را قانع سازد که آنها نخواهند تـوانسـت   
 ".بگريزند »يک دولت«از راه حل 

اين مقاله آنچنان از ديد شنوندگان منطقي به نظر مي رسيـد کـه از کـف          
ساختار و چهارچوب ايـن تـئـوري هـا           .  زدنهاي بسيار برخوردار گشت

در واقع هم چپ هـاي  .  طوري است که من به هيچ وجه مشکلي با آن ندارم
صيهونيست در چند سال اخير آنچنان فلج شده اند که نبودشان در صحنه 

در اسرائيل کنوني بازتاب يـک    .  مبارزه دردناک و هم چنين خطرناک است
حزب صيهونيستي که بخواهد براي مساوات شهروندان عرب مبارزه کنـد  

هيچ کسي امروز در اين وضعييت وجود ندارد کـه صـدهـا        .  وجود ندارد
هزار نفر را يا حتي تنها ده هزار نفررا به خيابان ها بخواند تا بدان وسيلـه  

 .فشار بر دولت وارد شود تا پيشنهادات صلح دنياي عرب را بپذيرد

 ناهيد جعفرپور برگردان

 تختخواب شهر سودوم
 

Uri Avnery 

شهري که در کتاب مسيح ( افسانه اي عبري تختخواب مردم شهر سودوم 
) از آن به عنوان مرکز فساد نام برده شده است و به اين لحاظ نابود شـد 

درکتاب انجيل آمده است کـه چـگـونـه       .  را به عنوان سمبل شر مي خواند
خداوند تصميم گرفت شهر سودوم را به خاطر شرارت ساکنينش نـابـود   

تختخواب مـخـصـوص      :  اين افسانه مثال خوبي براي شرارت است.  نمايد
اگر غريبه اي وارد شهر سودوم مي شد مي بايسـت روي ايـن       .  مهمانان

تختخواب مي خوابيد و اگر مهمان بلند قد تر از تختخواب بود از پاهايـش  
مقداري بريده مي شد و اگر کوتاه قد تر از تختخواب بود آنقدر اندامش را 

 .مي کشيدند تا اندازه رختخواب شود
حال چـه در    .  در زندگي سياسي بيش از يک چنين تختخوابي وجود دارد

ميان چپ ها و چه ميان راست ها انسانهائي وجود دارند کـه هـرگـونـه         
مشکلي را در يک چنين رختخوابي قرار مي دهند و تالش مي کنند با بلنـد  
کردن و کوتاه کردن آن مشکل مقياس هم قد رختخواب را پيدا نمايـنـد و     
آنقدر به اين امر ادامه مي دهند تا باالخره واقعيت با تئوري با هـم جـور     

 .شوند
به اين سو تمامي برنامه هاي چپ به اين تمايل داشته اند  ٦٠از سال هاي 

که هر وضعيتي را در رختخواب ويتنام قرار دهند تا به اين حد که مـثـال     
استبداد جنايتکارانه شيلي و يا تهديدات آمريکا بر عليـه کـوبـا هـم مـي            

با استفاده از يک چنين الگوئي .  بايست در رختخواب ويتنام سنجيده شود
بسـيـار   "  آدم شـر " و يا "  آدم خوب" مسلما تصميم گيري در باره چگونگي 

 .ساده خواهد بود و در نهايت راه حل از بين بردن مشکل هم فراهم است
در واقع ساده هم است اگر که ما بخواهيـم  .  تا اينجاي کار خوش آيند بود

به نتايجي برسيم که احتياجي به توجه به پيچيدگي يک اخـتـالف کـامـال       
مشخص و پيش زمينه هاي تاريخي آن اختالف و همچنين موقعييت محلي 

 .نداشته باشد... اش و
منظور آفريقاي :  مدتي است که يک تخت جديد سودامي ساخته شده است

در جمع هاي مشخصي از چپ هاي راديکال تمايلي وجـود    .  جنوبي است
. دارد که هر گونه اختالفي را بالجبار در چنين تختخوابي قرار مي دهـنـد    

هر مورد جديد شرارت و فشار و استثماري در اين جهان به عنوان تکرار 
جديد رژيم نژادپرستي ديده مي شود و بر اين بستر تصميم گـيـري مـي      
گردد که چگونه مشکل قابل حل است و چگونه هدف مورد خواست قابـل  

 .دسترسي است
وضعيت آفريقاي جنوبي تحت موقعيت تاريخي مشخصي به وجود آمد و 

آن وضـعـيـت      .  قرن ها احتياج بود تا پخته شود و تغييراتي به وجود آيد
همانند مشکالت استراليا و يا مستعمره کردن آمريکاي شمـالـي تـوسـط       

اما به يکباره، مجـددا  .  سفيد ها و يا شمال ايرلند و يا وضعييت عراق نبود
 .خوش آيند شده است که براي هر گونه مشکل پاسخ همسان را يافت

طبيعتا همواره شباهت های ظاهري ميان رژيم هاي مستبد و استثمـارگـر   
اما کسي که حاضر نيست تفاوت هاي بيماري هاي مـتـفـاوت    . وجود دارد

را بشناسد، به راهي کشيده مي شود که داروي اشتباه را تجويز کـنـد و     
حال يک .  بدين وسيله خطرمرگ بيمار را بر روي تخت معالجه باعث گردد

اين خيلي ساده اسـت  .  چنين وضعيتي همين جا در حال اتفاق افتادن است
/ که بخواهيم از آنجا که عوارض بيماري ميان آفريقاي جنوبي و فلسطيـن 

اسـرائـيـل را در        /  اسرائيل به هم شباهت دارند پس اختالفات فلسطيـن    
 .تختخواب آفريقاي جنوبي فرو بريم

سـال اسـت کـه           ۴٠اشغال مناطق فلسطيني توسط اشغالگران اسرائيلي 
مـي     ۴٨سال از اختالفات مسلحانه سـال هـاي        ٦٠ادامه دارد و بزودي 

سال هائي که به تاسيس دولت اسرائيل کمک نمود و بيش از نيمـي  .  گذرد
 . از فلسطيني ها خانه و زمين هاي خويش را از دست دادند



 ١۵صفحـه    ١۳٨۶تيـر    ١۴٥اتحـاد کـار     

قد و قواره همه به قد و   :  در واقع اين همان مشکل تحتحواب سودوم است
زماني که وضعييت ها متفاوت هسـتـنـد بـايـد        . قواره اين تخت نمي خورد

مـي  "  راه حل يـک دولـت      " ايده .  همچنين مداواهاي متفاوت جستجو شوند
تواند انسانهائي را جذب نمايد که به مبارزه براي بدست آوردن روح مردم 

اما موضوع بـر سـر يـک ايـده           .  من آنها را مي فهمم.  اسرائيل شک دارند
 .بخصوص براي فلسطيني ها. خطرناک است

اگر آماري برخورد کنيم اسرائيلي ها فعال ميـان دريـا و رودخـانـه در             
به اين مسئله بايد همچنين يک دليل مهم ديگر هم اضافه نـمـود   .  اکثريت اند

دالر است در    ٨٠٠و آن اين است که درآمد ساالنه يک فلسطيني در حدود 
هـزار دالر       ۲٠حالي که يک يهودي اسرائيلي درآمد ساالنه اش در حدود 

اقـتـصـاد    .  برابر درآمد يک فلسطـيـنـي    ۲۵مي باشد يعني چيزي در حدود 
فلسطيني ها معموال چوب تراش و به مشاغل .  اسرائيل ساالنه رشد مي کند

از اين قبيل مهارت دارند و اين به آن معني است که در يک چنـيـن دولـت      
مشترکي يهودي ها قدرت کامل اقتصادي را خواهند داشت و مطمئنا از اين 
قدرت استفاده خواهند نمود که تسلط خويش را به کـار گـرفـتـه تـا از              

و اين چنين مـجـددا مـثـال       .  بازگشت پناهندگان فلسطيني جلوگيري نمايند
اين دولت مشترک بـه    :  به زندگي بر مي گردد"  رتروـ آکتيو" آفريقا جنوبي 

واقع يک رژيم نژادپرست به وجود خواهد آورد که نه تنها به حل اختالفات 
فلسطين کمک نخواهد نمود بلکه کامال برعکس اين اختالف را بـه  /  اسرائيل

 .فاز خطرناکي درخواهد انداخت
از : " پروفسور پاپه از منطقي تبليغ مي کرد که براي من تعـجـب آور بـود       

آنجا که اسرائيل از دريا تا رودخانه را زير حکومت خود دارد پس چنـيـن   
اما من مي گويم چنين نيست و   ".  دولت مشترکي هم اکنون موجوديت دارد

بلکه يک دولت، دولت ديگر رااشغال .  يک چنين دولت مشترکي وجود ندارد
يک چنين دولتي که در آن يک ملت پر نفوذ بقيه را کنترل مـي  .  نموده است

همانطور که در شوروي و يوگسالوي شاهد بوديم، باالخـره از هـم        ،کند
نه تنها اسرائيل بلکه اکثر .  دولت مشترک هيچ گاه تحقق نمي يابد.  مي پاشد

فلسطيني ها هم هيچگاه از حق خود مبني بر داشـتـن يـک دولـت مـلـي               
آنها مي توانند براي يک پروفسور اسرائيلي که در   .  صرفنظر نخواهند کرد

جهت از بين رفتن دولت اسرائيل موضع مي گيرد کف بزنند، اما آنها ديگـر  
از زمان کافي برخوردار نيستند که در انتظار  راه حل هاي خيالي بنشيننـد  

آنها پايان اشغال را مي خواهند و راه     .  که شايد صد سال ديگر تحقق يابد
 .حلي براي اين اختالف، همين حاال و در اينجا و در آينده نزديک

بهترين توصيه به تمامي کساني که از صميم قلب مي خواهنـد بـه مـلـت         
اشغال شده فلسطين کمک کنند اين است که خطي گسترده بـه دور ايـده         
بايکوت جهاني عليه اسرائيل بکشند زيرا اين ايده اسرائيلي ها را در آغوش 
راست تندگرا خواهد انداخت و از آنجا که اين راست تندگرا بر اين اعتـقـاد   

اين طرز تفکر در   .  قوي تر مي گردد"  تمامي جهان بر ضد ماست" است که 
سال هاي هلوکاست موجوديت گرفت، آن هم زماني که تمامي جهان شاهد 
وقايع بود و خاموش ماند و هر کودک اسرائيلي اين تاريخ را در کـتـاب         

 .هاي مدارس خوانده است
طبيعتا بايکوت محدود به مفهوم بايکوت آن سازمانها و شرکت هائـي کـه     
براي اين اشغال فعال مي باشند مي تواند به واقع کمک کند تا افکار عمومي 

يـک  .  اسرائيلي به اين باور برسد که اين اشغال هيچ فايده اي برايش نـدارد 
چنين بايکوتي مي تواند هدفي خاص را دنبال کند اگر که نوک تيـز حـملـه      

که من بـه  )  بلوک صلح( گوش شالوم .  اش فروپاشي دولت اسرائيلي نباشد
سال است که محصوالت ساخت شهرک ها را    ١٠آن تعلق دارم در حدود 

هدف اين است که شهرک نشينان را از همدستانشـان  .  بايکوت نموده است
اما يک بايکوت عمومي دولت اسرائيل دقيقا عـکـس آن عـمـل         .  ايزوله کند

 .خواهد نمود و آن هم ايزوله فعاالن صلح اسرائيلي خواهد بود
زماني که ما اين ايده .  تنها راه حل بوده و مي باشد"  راه حل دو دولت" ايده 

پيشنهاد نموديم تقريبا مـي شـد      ١۹۴٨را بالفاصله بعد از جنگ سال هاي 
آن هم نه تنها در اسرائيل بلـکـه   .  تعداد ما را با تعداد انگشتان دست شمرد

اما امروز يک مجموعه جهاني وجود دارد که بـر روي    .  در سرتاسر جهان
راه رسيدن به اين راه حل هموار نيست و خظر هاي .  اين ايده متمرکز است

بسياري بر سر راه اين راه حل وجود دارد اما موضوع بر سر يک راه حل 
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. سال اشغال دائمي نيسـت  ۴٠هيچ شکي نيست که اين بيماري حقيقي تنها 
بلکه اين اشغال نشانه هاي يک بيماري بنيادي است کـه در رابـطـه بـا             

هدف يک پاکسازي انساني از .  ايدئولوژي رسمي دولت اسرائيل قرار دارد
دريا تا رودخانه در قلب بسياري از اسرائيلي ها قرار دارد و شـايـد هـم      
رابي ماير حق دارد که مي گويد که اين خواست آرزوي نهاني و ناگـفـتـه    

 .هر کسي در اسرائيل است
اما بر خالف پروفسور پاپه من اعتقاد دارم که تغييـر مسـيـر تـاريـخـي           

من اعتقاد دارم که اين خـواسـت دلـيـل       .  حرکت اسرائيل امکان پذير است
واقعي مبارزه نيروهاي صلح اسرائيلي است و من خودم در اين مـبـارزه   
ده ها سال است که فعاليت مي کنم و باال تر از اين من اعتقاد دارم که مـا  

بـه ايـن صـورت کـه           .  پيروزي هاي چشم گيري را بدست آورده ايـم     
موجوديت ملت فلسطين به طور کل مورد قبول قـرار گـرفـتـه اسـت و              
همچنين ايده يک دولت فلسطيني با اورشليم بعنوان پايتخت دو دولت هـم  

پ "  ما دولتمان را مجبور کرديم که سازمان   . مورد قبول قرار گرفته است
را به رسميت بشمارد و همچنين ما دولت را مجبور مي کنيـم کـه     "  ال او 

البته تمامي اين مسائل به واقـعـيـت      .  سازمان حماس را برسميت بشمارد
نمي رسيد اگر که ملت فلسطين اين قدر استقامت نمي کرد و بخشا اوضاع 

اما سهم نيروهاي صلح اسرائيـل کـه     .  بين المللي به نفع اين تغييرات نبود
 .اين ايده ها را پرورش داد از اهميت خاص برخوردار است

همچنين قبول اينکه ضروريست که ازشکاف ميان جنون اسـرائـيـلـي و         
فلسطيني گذر نمود و مسائل را تاريخي مورد بررسي قرار داد و بـتـوان     
بي عدالتي هاي گذشته و شرايط کنوني را مشخص نـمـود کـه چـه در           
اسرائيل و چه در کشور هاي ديگر مورد تائيد قرار گرفته است و هـيـچ       

 .چيز از اين مهم تر نيست
مـا مـوفـق      .  در ظاهر چنين به نظر مي رسد که ما شکست خورده ايـم      

نشديم دولتمان را مجبور کنيم تا از بناي ديوار و يا گسترش شهرک هـا    
دست بردارد و يا فلسطيني ها از جنبش آزادي خـواهـانـه شـان دسـت          

. کوتاه بگويم ما موفق نشديم به ايـن اشـغـال پـايـانـي دهـيـم              .  بردارند
اما در پشت اين مسائـل  .  شهروندان عرب اسرائيل مساواتي واقعي نيافتند
پرسش اينجاسـت کـه     .  ظاهري و در عمق خودآگاهي ملي ما موفق شديم

اين موفقيت ما خود را در مسائل سياسي چگونه بيان مي کند و چـگـونـه    
با زباني بهتر چگونه مي توان سـيـاسـت دولـت       .  باعث تغييرات مي شود

تمامي اين تالش هاي ما را   "  راه حل يک دولت" اسرائيل را تغيير داد؟ ايده 
به اين صورت که راه حلي را که سال ها است .  به شدت آسيب مي رساند

بر روي آن کار شده و دقيقا در ميان افکار عمومي جائي پيدا نموده است 
 .به نفع ايده اي که اصال شانس ندارد کنار مي گذارد

درصد يهودي هـاي اسـرائـيـل يـک دولـت              ۹۹/۹۹هيچ شکي نيست که 
اسرائيلي که يهوديان در آن نقش آفرينند مي خواهند، حال مرزهايش کجا 

اين خيال که يک بايکوت جهاني مي تـوانـد   .  باشد فرقي براي آنها نمي کند
 .اين خواست را تغيير دهد خيالي باطل است

بالفاصله بعد از قرائت مقاله پروفسور پاپه همکار من آدام کـلـر از وي         
تمامي جهان ملت فلسطين را بلوکه نـمـود امـا بـا         : " پرسشي ساده نمود

چرا شـمـا   .  وجود رنج وحشتناک مردم فلسطين اين ملت به زانو در نيامد
فکر مي کنيد که يک بايکوت افکار عمومي، اسرائـيـل را کـه بـه لـحـاظ               
اقتصادي بسيار قوي تر از فلسطين است به جائي مي رساند که کاراکتـر  

 ).در اينجا پاسخي به وي داده نشد(يهودي دولتش را رها کند؟ 
اينجا و آنجا سازماني مـي  .  در هر حال يک چنين بايکوتي غير ممکن است

تواند بايکوتي را اعالم کند و اينجا و آنجا گروه هاي کوچک مي توانند بـه  
اين بايکوت عمل کنند اما براي دهه هاي آينده هيچ شانسي براي جـنـبـش    
بايکوت جهاني درست به مانند همان جنبشي که بر عليه رژيم نژادپرسـت  

اين رژيم با پشتيباني دوستان .  آفريقاي جنوبي به وجود آمد وجود ندارد
کـه بـا     "  دولـت يـهـودي     " شناخته شده نازي رهبري مي شد اما بايکوت   

قربانيان نازي شناسائي مي شود به اين سادگي ها امکان پذير نـخـواهـد    
به اندازه کافي دالئلي وجود دارند که انسان ها را به ياد سـال هـاي     .  بود

" از يهودي ها خريد نکن"  و جمالت روزنامه ها که نوشته شده بود  ١۹۳۳
رابطه تنگاتنگ "  دولت بازماندگان هلوکاست" اين حقيقت تلخ که .( مي اندازد

 ).با دولت نژادپرست داشت، هيچ تغييري در اين اوضاع نخواهد داد



 ١۴٥اتحـاد کـار     ١۶صفحـه     ١۳٨۶تيـر    

براي صلح هم که شده اين بسيار اهميت دارد که ما در بررسي مان، مدل 
همچنيـن بـه     .  آفريقا جنوبي و ساير بررسي هاي تاريخي را دخالت دهيم

دليل خطا ها و عدم موفقيت هاي ما، مي بايست هر مبـارزه پـيـروزمـنـد        
تمامـي ايـن     .  ديگري را بر عليه استثمار و فشار مورد بررسي قرار دهيم

موارد بررسي شده تاريخي نشان مي دهند که مبارزات از داخل و خـارج  
همديگر را قوت مي بخشند و به هيچ وجه در مقابل هم قرار نـگـرفـتـه و       

 .همديگر را خنثي نمي کنند
تازه زماني هم که تحريم ها براي آفريقاي جنوبي مقرر گشتند، جـنـبـش      
آزادي بخش همچنان مبارزه اش را ادامه مي داد زيرا که سـفـيـدپـوسـت      
هاي آفريقاجنوبي از تالش متفاعد نمودن هموطنانشـان بـراي دفـاع از          

اما هيچ کسي وجود نداشت کـه  .  سيستم نژادپرستي دست بر نمي داشتند
هم نظر مقاله اوري آونري باشد که ادعا مي کند که استراتژي فشـار از      
خارج غلط است زيرا که اين استراتژي امکانات تـغـيـيـرات از داخـل را            

بخصوص وقتي که ناموفـق بـودن مـبـارزات داخـل            .  ضعيف مي سازد
حتي در آفريقاي جنوبي، زمـانـي هـم کـه         .  آنچنان قابل رويت مي باشند

دولت کلرک با جنبش آزادي بخش مذاکره مي نمود، همواره تحريم ها پـا  
 .بر جا بودند

اين اصال قابل فهم نيست که چرا اوري آونري اين قدر اهميت عقيده افکار 
بدون پشتيباني اين افکـار عـمـومـي       .  عمومي جهان را کم ارزش مي داند

جهاني که بخشا جنبش صيهونيستي هم به آن تـعـلـق دارد، هـيـچـگـاه            
کنفرانس نخبه برگزار نمي شد و اگرجامعه بين الملل ايده تقسيم را رد مي 
نمود آنوقت دولتي واحد را بجايش مورد قبول قرار مـي داد زيـرا کـه            

 .خواست بسياري از اعضاي سازمان ملل هم اين بود
بله اين اعضا زير فشار زياد آمريکا و لوبي هاي صيهونيست کوتاه آمدند 

اگـر  .  و پشتيباني کامل خويش را براي راه حل يک دولت واحد پس گرفتند
جامعه بين الملل موضع خود را امروز تغيير دهد و در بـاره اسـرائـيـل         
مجددا بيانديشد و اتخاذ موضع کند، شانس پايان دادن به اشغال به شدت 
باال مي رود و از اين طريق کمک مي کنند که اين خون ريزي ها که نه تنها 

 .فلسطيني ها بلکه يهودي ها را هم قرباني مي کند پاياني بگيرند
بايد به عنوان ...  و خواست بايکوت و تحريم و"  راه حل يک دولت" خواست 

استراتژي کـه  .  عکس العمل بر عليه ناموفقيت استراتژي قبلي فهميده شود
با وجود اين که از سوي طبقه سياسي مورد قبول بود، اما هرگـز مـورد     

هر کسي که اين نظريه جديد را و آنهم به ايـن  .  پشتيباني ملت قرار نگرفت
شکل کلي رد مي کند، احتماال بيشتر ناراحت نقش خودش در تاريخ اسـت  

در واقـع هـم، اقـرار بـه           .  تا اينکه چه چيزي در اين ايده جديد غلط است
اما به خاطر صلـح ضـروري     .  اشتباهات شخصي و يا جمعي سخت است

من تمايل دارم که اين گونه .  است که خودخواهي شخصي را کنار گذاشت
وي مي نويسد که .  فکر کنم زماني که مقاله به خطاي آونري را مي خوانم

موجوديت ملت فلسطين مورد پذيرش عموم قرار گرفته است و همچنـيـن   
اکثر اسرائيلي ها آماده اند ايده يک دولت با پايتختي چون اورشليم بـراي  

اين واقعا موردي روشن براي تخـتـخـواب سـودوم       . دو دولت را بپذيرند
دو دست و دو پاي بيمار قطع مي شود بـراي ايـن کـه بـه ايـن                :  است

: تختخواب بخورد و جالب تر از همه اين گفته آونري است که مي گـويـد    
را به رسميت بشمـارد  "  پ ال او" ما دولتمان را مجبور کرديم که سازمان " 

و همچنين تالش مي کنيم آنان را مجبور کنيم که حماس را هم به رسميت 
حاال آنهم بعد از اينکه بيماران همچنان ساير اعضاي بـدنشـان     ".  بشمارد

، اين گفته ) معذرت مي خواهم براي اين تفسير وحشتناک ( قطع شده است 
آونري با موضع گيري افکارعمومي يهودي در اسرائيـل در رابـطـه بـا           

 .تا به حال، بسيار کم در رابطه مي باشد ١۹۴٨صلح، از 
در نـطـفـه      "  راه حل يک دولت" اما آونري براي اينکه هر بحثي را در باره 

زير ظاهـر و در      : " خفه کند، کارت برنده را از کاله جادو بيرون مي کشد
بگذاريد ما فلسطيني ها را با ".  عمق خودآگاهي ملي ما پيروزي نهفته است

دستگاه هاي بدن گرد و دستگاه هاي اشعه ليزر مجهز کنيم سپس آنـهـا     
شايد بتوانند نه تنها تونل را پيدا کنند بلکه همچنين چراغ انتهاي تـونـل را     

واقعييت اين است که آنچه که در عمق اليه هاي خودآگاهي .  هم پيدا نمايند
ملي اسرائيلي قرار دارد بسيار بدتر از آن چيزي اسـت کـه در سـطـح             

 22صفحه         . ظاهري بنظر مي رسد

 ناهيد جعفرپور برگردان

 جستجو به دنبال بديل ها
 )Ilan Pappe( ايالن پاپهپاسخ 

 "تختخواب شهر سودوم"به مقاله  

را پشتيباني مي کنند انتقـاد  "  راه حل يک دولت" اوري آونري به کساني که 
دارد و مي گويد که آنها حقايق را بالجبار در تختخواب سودوم قرار مـي  

به نظر مي رسد که وي اين انسانها را در بهترين حالت به عـنـوان     .  دهند
انسان هائي که در رويا به سر مي برند و حقايق سياسي اطراف خـويـش   
را درک نمي کنند و کساني هستند که در وضعيت دائمي آرزوئي به سـر    

 .مي برند ارزيابي مي کند
ما همه ياران قديمي درچپ اسرائيل هستيم و از اين رو اين امـکـان دارد     
که درمواقع ناچاري دچار اشتباه شويم و اوهام ببينيم و دچار تصـورات  
رويائي شويم و در نهايت تحت تاثير ايـن حـاالت از ديـدن واقـعـيـات               

در اين صورت امـکـان دارد کـه        .  ناخوشايند اطراف خويش سرباز زنيم
افسانه تختخواب شهر سودوم حتي براي آن کساني که براي پيدا نمـودن  
راه حلي براي فلسطين از مدل آفريقاي جنوبي الهام مي گـيـرنـد صـادق       

اما در اين مورد مشخص تختخواب شهر سودوم در مـقـايسـه بـا       .  باشد
و ديگر اعضاي چپ صيهونيسـت کـه     "  گوش شالوم" تختخواب پادشاهي 

 .راه حل دو دولت را پيشنهاد مي کنند، تخت بچه اي بيش نيست
در واقع هنوز يکسال از زمانـي کـه      .مدل آفريقا جنوبي خيلي جوان است

در .  طور جدي مورد بررسي قرار گرفته است نـمـي گـذرد     ه اين مسئله ب
رويائي ناموفق و خطـرنـاک   :  سال سن دارد ٦٠"  دو دولت" حالي که شکل 

که اسرائيل را در موقعييتي قرار مي دهد که همچنان به اشغال خود ادامه 
دهد بدون اين که انتقادي جدي و قابل اجرا از جامعه بين الملل دريـافـت     

 .نمايد
مدل آفريقا جنوبي به خوبي براي يک تحقيق مقايسه اي مناسب است امـا  

بخش هائي در تاريخ اسـتـعـمـاري     .  نه به عنوان ابزاري براي رقابت غلط
آفريقا جنوبي و صيهونيستي کردن فلسطين به طور واقعي با هم يکسـان  

متد هاي رهبري کننده ساکنين سفيد پوست آفـريـقـاي جـنـوبـي         .  هستند
شباهت زياد به متد هاي رهبري کننده جنبش صيهونيستي و از اواخـر        

به متد هاي اسرائيل در مقابل مردم بومي فلسطيـن کـه بـاعـث          ١۹قرن 
سياست رسمي اسرائيل بر عـلـيـه     ١۹۴٨از سال .  مهاجرت آنان شد، دارد

 .فلسطيني ها حتي بدتر از رژيم نژادپرست بوده است
مهم تر از همه، مدل آفريقایجنوبي الهام بخش کساني است که خود را با 

ـ پـيـاده نـمـودن          ١:  مسئله فلسطين در دو جهت مهم مشغول مي سازند
دولتي دمکراتيک که جهت گيري جديدي براي پيدا نمودن راه حـلـي در         

کـه نـامـوفـق       "  راه حل دو دولت" ـ به جاي فرمول  ۲.  آينده ارائه مي دهد
مانده است، از نو انديشيدن و پيدا نمودن اين پاسخ که چگونه مي توان بر 

اوضاع در   ...).  از طريق بايکوت ، تحريم ها و( اشغال اسرائيلي پيروز شد 
راه حل دو دولت شکست خورده است و ما هيـچ  :  محل کامال روشن است

وقتي نداريم که با خوشحالي هاي بي حاصل و  با تالش هاي ديپلمـاسـي   
 .گمراه کننده که به جائي نمي رسند هدر بدهيم

همانطور که آونري تائيد مي کند، جنبش صلح اسرائيلي موفق نشد جامعه 
تخميني انـتـقـادي و        .  يهودي اسرائيل را قانع نمايد که راه صلح را برود

خشک و خالي از بزرگي و قدرت اين وضعيت ما را به نتيجه اي غير قابل 
انکار مي رساند که شانسي بر عليه تمايل رهبري کـنـنـده در جـامـعـه             

 .اسرائيلي وجود ندارد
آونري اين واقعييت ها را مورد توجه قرار نمي دهد و ادعا مي کند که راه 
حل يک دولت خطرناکترين داروئي است که مي توان براي يـک بـيـمـار         

اجازه بدهيد که ما اين دارو را در اندازه هـاي  .  بسيار مريض تجويز نمود
مختلف تجويز کنيم اما براي خدا، داروئي را که بسيار خطرناک اسـت و      

سال است ما در حلق اين بيمار بدبخت فرو مـي بـريـم و           ٦٠نزديک به 
 . تقريبا وي را کشته است را از اين بيمار بگيريم



 ١۷صفحـه    ١۳٨۶تيـر    ١۴٥اتحـاد کـار     

ـ  جدا از مسائل تکنيکي، نگاهي است که اين              
خيلي از اين عکس ها را گويي         .  بچه ها دارند  

عکاسان حرفه اي انداخته اند؛ کساني که سالها         
اين نگاه از کجا آمده شما           .  کار کرده اند    

اصوال .  آموزش داديد يا خودشان ياد گرفتند       
 نگاه در عکاسي قابل تدريس کرد؟

ـ  نگاه را نمي شود تدريس کرد درست مثل              
اين است که يک دانشجوي ادبيات سالها درس         
بخواند و خيلي از استادهاي او هم از بهترين            

اما دليل نمي شود    .  نويسنده ها شاعرها باشند   
نگاه در عکاسي يا      .  که اين آدم شاعر بشود      

غالم همت  «هنر، آني است که حافظ مي گويد          
به نظر من اين نگاه از آنجا       .   »آنم که آني دارد   

مي آيد که آدم درد دارد، مسئله دارد، آدم               
آدم دنبال چيزي مي      .  حرف دارد براي زدن     

آن چيز، غوغايي است که در درونش          .  گردد
واقعا .  وجود دارد و مي خواهد آن را بيان کند         

تا اين غوغا نباشد، آدم نمي تواند نگاه داشته            
چه عکاس باشد، چه شاعر و فيلمساز          .  باشد

 .باشد و يا اين بچه ها
اولين چيزي که من بهشان گفتم، حتي قبل از            
اين که تکنيک يادشان دهم، اين بود که من مي            
خواهم چيزي به شما بدهم که بتوانيد حرف            

اين .  دلتان را بزنيد و اين را خيلي خوب فهميدند        
بچه هاي سيزده چهارده ساله در زندگي شان         
دشواري ها ديده اند، شاهد قتل نزديکان شان          

خوب اين ها متاسفانه ديگر سيزده        .  بوده اند 
چهارده ساله نيستند از خيلي آدم هاي شصت         
هفتاد ساله ما عميق تر دنيا و زندگي را مي               

 .شناسند
اين .  من کتاب هاي عکاسي خودم را برده بودم       

بچه ها شايد تا پيش از آن تنها عکسهايي که             
در زندگي شان ديده بودند، عکس هايي بود که         

چون نه روزنامه   .  در جعبه هاي بيسکويت است    
تنها عکس  .  و مجله ديده اند نه تلويزيون دارند       

هايي که ديده بودند، عکس پاسپورت يا عکس          
سياه و سفيد کارت شناسايي پدر و مادرشان          
بوده يا عکسهايي که براي تبليغات استفاده مي         

در ميان اين کتاب ها مجله پرواز بود که          .  شود
براي کودکان افغانستان چاپ مي کنيم، با اينکه        

هم .  به زبان دري است ولي خيلي مصور است        
جالب اين  .  عکس دارد و هم نقاشي و طراحي        

بود که اينها به شدت مجذوب اين عکس ها مي           
شدند و باالي هر کدام از اين عکس مدتها مي            

وقتي .  ايستادند و با هم صحبت مي کردند           
نظرشان را درباره عکس ها مي پرسيدم، دقيق         

 . عکس ها را توضيح مي دادند
براي مثال عکسي بود که من در روآندا گرفته           

تصوير کودکي است که نشسته و             .  بودم
چمباتمه زده روي زمين و سرش را گذاشته            

در عکس تنها چيزي که       .  است روي زانويش   
ديده مي شود پس سر يا باالي فرق سرش              

ولي خوب من داستان کودک را مي             .  است
وقتي نظر بچه ها را درباره موضوع         .  دانستم

عکس پرسيدم همه گفتند اين پسر بچه يتيم             
و .  است و پدر و مادرش را از دست داده است          

 22صفحه      . واقعيت هم همين بود
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 پـوريـا ماهـرويـان

 اسلحه اي به نام دوربين
 گفتـگو با رضـا دقتـي

ـ  روش کار با کودکاني که خيلي از آنها حتي             
سواد هم ندارند چگونه است؛ بسياري از آنها          

بدون .  حتي لباس کافي براي پوشيدن ندارند        
اين که چيزي درباره عکس بدانند؛ يک دفعه يک         

چطور به  .  دوربين حرفه اي به دست مي گيرند      
 عکاسي عالقمند مي شوند؟

ـ  بهترين جواب اين است که دفعه بعد که من             
مي روم شما بايد خودتان بياييد و ببينيد که             

من گفتم بيست و پنج      .  اصال کار چگونه است    
شش سالي است که در کنار کار عکاسي خبري         
خودم و کارهاي ديگر، اين تدريس را هم ادامه          

چيز خاصي نمي توانم به آنها بگويم        .  مي دهم 
به غير از اين که اوال اين بچه ها وقتي که از                
خانه و مملکتشان کنده شدند و در اردوگاه             
پناهندگان زندگي مي کنند بگويم که شما با ياد          
گرفتن اين ابزار مي توانيد حرف دلتان را بزنيد         
و چيزي را که مي خواهيد مردم دنيا از                  
وضعيت شما و از دل شما بفهمند به آنها نشان          

با [انگيزه ديگر اين که آنها بعدا مي توانند         .  دهيد
االن در آن    .  کار پيدا کنند   ]  يادگيري عکاسي 

کشورها شما اگر يک ذره عکاسي بلد باشيد            
بعدا مي توانيد يک کاري پيدا کنيد؛ براي                
خودتان مغازه اي بگيريد و شروع کنيد عکس          

 .مردم را گرفتن و زندگي تان را بچرخانيد
در کنار اين ها، عامل ديگري که وجود دارد             
انگيزه و اشتهاي مردم اين کشورها به                 

بيشتر کار تدريس من در          .  يادگيري است  
کشورهاي فقير است و اکثرا به کساني آموزش        
مي دهم که واقعا نه تحصيالتي دارند و نه               

در صورتي که وقتي     . دانشجوي جايي هستند   
در در دانشگاه هاي اروپا و آمريکا درس مي            
دهم، با دانشجوياني کار مي کنم که سالها              

اما براي  . تحصيل کرده و درس خوانده اند         
خودم جالب است وقتي مي بينم که نتيجه اکثرا          
اين است که آدم هايي که در کشورهاي فقير و           
در حال توسعه کار و زندگي مي کنند، خيلي             

  .زودتر و عميق تر ياد مي گيرند

رضا دقتي، عکاس صاحب نام ايراني که سالها است مقيم فرانسه است، يکي از شناخته شده ترين                    

خبرنگاران جهان است و بسياري از سال هاي عمرش را يا در صحنه هاي جنگ گذرانده و يا                    -عکاس

 .به آموزش کودکان در کشورهاي در حال توسعه پرداخته است

به افغاستان رفت و    )  نامي که در خارج از ايران به آن معروف است          (سال است که رضا       ۲۰بيش از   

او بنياد آينه را با هدف معرفي و ارتقاي آثار عکاسي           .  آمد مي کند و کودکان افغان را آموزش مي دهد       

 .کودکان و نوجوانان افغان پايه گذاشت

است "  نشنال جئوگرافيک "چندي پيش در ادامه اين پروژه چندين ساله، رضا که از عکاسان موسسه               

با همکاري سه عکاس ديگر اين موسسه، دهها کودک رواندايي و کنگويي را که در اردوگاههاي                       

نتيجه اين کار   .  پناهندگان در اوگاندا در شرايط سختي زندگي مي کنند، آموزش عکاسي داده است              

که با همت بنياد خيريه        »از نگاه کودکان  «نمايشگاهي است از عکس هاي اين کودکان با عنوان             

با او که براي افتتاح نمايشگاه در لندن بود،           .  در لندن برپا شده است       »گروه بين المللي پزشکي   «

 .درباره تدريس عکاسي به کودکان پناهنده گفتگو کرديم

نزديک به بيست و پنج سال        :  پوريا ماهرويان 
است که شما به کودکان آموزش عکاسي مي           

پروژه از نگاه کودکان در اوگاندا هم آيا         .  دهيد
 بخشي از اين طرح چندين ساله است؟

کاري که ما در اوگاندا انجام داديم        :  رضا دقتي 
ادامه برنامه هايي است که از بيست و پنج سال          
پيش من شروع کردم که ياد دادن عکاسي، يا            
به نوعي استفاده از تمام ابزار تصويري براي          
کودکان و نوجوانان است و کار اوگاندا هم             

 .جزو همين برنامه است
ـ  چه شد که موسسه اي مانند نشنال                    
جئوگرافيک از اين طرح حمايت کرد؟ آيا بخشي        
از طرح هاي موسسه آينه بود يا خود نشنال            

 جئوگرافيک پا پيش گذاشت؟
ـ  از شش سال پيش مسئله آينه را به نشنال              

هدف عمده اين   .  جئوگرافيک پيشنهاد مي کردم   
بود که ياد دادن عکاسي، خبرنگاري و                  
فيلمبرداري براي مردم محلي يکي از وظايف ما        

همانطور که من آينه را در افغانستان           .  است
شروع کردم، نشنال جئوگرافيک در آمريکا           
براي بچه هاي محله هاي فقيرنشين شهرهاي         
بزرگ آمريکا کالس هاي آموزش عکاسي            

يا اردوگاه    »فوتو کمپ «برگزار مي کرد به نام      
پس از پنج شش سال، در جلسه اي           .  عکاسي

من پيشنهاد کردم که حاال بايد مسئله را بين             
تصميم بر اين شد که هدف اصلي        .  المللي کرد 

صرفا آموزش عکاسي به کودکان نباشد، بلکه        
با حمايت موسسه هاي خيريه بتوانيم نتيجه           
کار آنها را نمايش دهيم و در واقع اين موسسه          
ها از اين عکس ها براي تبليغات خود استفاده           
کنند و بتوانند با نمايش آنها کمک مالي دريافت         

در خصوص طرح اردوگاه هاي پناهندگي      .  کنند
که يکي      »گروه بين المللي پزشکي      «اوگاندا   

بزرگترين موسسات خيريه است و در                
خصوص مسائل بهداشتي در کشورهاي فقير،       
به ويژه در اردوگاه هاي پناهندگي بسيار فعال         

 .است، به کمک آمد



 ١۴٥اتحـاد کـار     ١۸صفحـه     ١۳٨۶تيـر    

سال در زندان به      ۱۱که به دليل کشتار مردم غير نظامي در صبرا و شتيال            
سر برد و بعدا با عفو سعد حريري از زندان بيرون آمد، سعد حريري                    

 ".آينده سني"بيليونر، وابسته به عربستان سعودي و بنيان گذار جريان 
 

جريان آينده سني با بوجود آوردن هسته هاي کوچک از سني هاي مخالف             
شيعيان برنامه هاي کلوپ ولش را به اجرا گذاشته و تالش مي کند تا حزب               

اولين گروه نظامي که توسط      .  اهللا لبنان را از معادالت سياسي خارج نمايد        
سربازان شام که در عربي به      (اين کلوپ حمايت مي شد، گروه جند ال شام          

بود که در اردوگاه     )  منطقه سوريه، لبنان، فلسطين و اردن گفته مي شود          
دومين گروه مورد حمايت    .  آوارگان فلسطيني نزديک سيدون تشکيل گرديد     

دالر   ۷۰۰به هر کدام از اعضاي اين گروه ها تا            .  کلوپ، فتح االسالم است   
در ماه حقوق پرداخت مي شد که با توجه به وضعيت اقتصادي لبنان و فقر               

در .  موجود، بخصوص در اردوگاه هاي فلسطيني، مبلغ هنگفتي مي باشد            
بر اساس گزارش گروه بين المللي بحران مستقر در آمريکا،               ۲۰۰۵سال  

هزار دالر را بين گروه هاي کوچک سني در شمال لبنان             ۴۸۰سعد حريري   
که اعضاي آن ها در افغانستان و توسط ال قاعده تعليم ديده بودند، پخش               

نفر از اعضاء باند       ۲۲او همچنين با داشتن اکثريت در پارلمان، به            .  کرد
که به دليل تالش براي بمب گذاري در سفارت هاي                  "  دينيه"اسالمي  

اوکرائين و ايتاليا در بيروت دستگير شده بودند، عفو داده و آنها را از                    
 .زندان آزاد کرد

به نظر مي رسد که حزب اهللا لبنان به اطالعاتي دست يافت که نشان مي داد                
اين دو گروه تحت رهبري مستقيم سعد حريري در نظر دارند جنگ شيعه و     

به دنبال درز اين اطالعات، کلوپ ولش          .  سني را در لبنان راه بياندازند        
بدين ترتيب اعضاي   .  پرداخت حقوق به سربازان اين دو گروه را قطع نمود         

نيروهاي .  فتح االسالم در واقع حقوق پرداخت نشده خود را از بانک ربودند     
امنيتي بالفاصله به مقر آنان در تريپولي حمله کردند ولي نتوانستند با                  

ارتش لبنان مجبور به دخالت گرديد و         .  مردان تا دندان مسلح مقابله کنند      
همانطور که گفتيم بخشي از اعضاي گروه که در آپارتمان بودند در اين                 

 .درگيري کشته شدند
 

از يک سو   .  ارتش لبنان در حال حاضر در موضعي سخت قرار گرفته است          
سربازان اجازه ورود به اردوگاه را ندارند و با ورود به آن، صفحه جديدي     

از طرف ديگر، در صورت      .  در معادالت سياسي لبنان گشوده خواهد شد        
تضعيف ارتش، موضع کلوپ ولش در لبنان محکم مي گردد و اين به نفع                 
. هيچکدام از نيروهاي ضد سياست هاي آمريکا و اسرائيل در منطقه نيست            

کلوپ در سال گذشته تالش کرد تا رياست جمهوري را به دست آورد اما                
در نتيجه با داشتن اکثريت پارلماني تالش مي کند تا          .  با شکست مواجه شد   

سپس کلوپ تالش   .  نقش رياست جمهوري را به نقشي سمبليک تقليل دهد          
کرد تا کميته پارلماني قانون اساسي که کليه سياست هاي اجرائي دولت را              

اما پس از شکست موفق شد از        .  کنترل مي کند تحت پوشش خود درآورد       
 .طريق مجلس اين کميته را کامال از ميان بردارد

کلوپ ولش همچنين تالش کرد تا با استفاده از ارتش، حزب اهللا لبنان را                   
در نتيجه  .  خلع سالح نمايد اما ارتش لبنان از اين اقدام خودداري نمود               

را به راه انداخت تا در        ۲۰۰٦اسرائيل با هماهنگي با آمريکا جنگ تابستان         
ارتش لبنان از نظر    .  طي آن بتواند حزب اهللا را از نظر نظامي از ميان بردارد           

دولت بوش مانعي براي اجراي سياست هاي آمريکا و اسرائيل در منطقه               
در صد مسيحيان لبنان که طرفدار        ۷۰اوال اگر ارتش تضعيف گردد،      .  است

جنبش آزاد وطن پرستان به رهبري ميشل آون هستند، حامي ديگري                  
نخواهند داشت و اقليت طرفدار فاالنژها مي توانند به عنوان نماينده                     

دوما با ارتشي ضعيف لبنان ديگر نخواهد       .  مسيحيان در لبنان ظاهر گردند    
توانست به حمايت از خواست بازگشت آوارگان فلسطيني و حفظ تماميت             

 .ارضي لبنان کاري انجام دهد
 

به قول سيمور هرش، دولت بوش ابتدا اين گروه را مسلح نمود تا اهدافي را   
که اسرائيل نتوانست ار طريق نظامي به آن برسد به سرانجام رساند و                  

اين گروه به اتمام رسيد، به ارتش لبنان کمک مي کند            " دوره مفيد "وقتي که   
ولي واقعيت اين است که آمريکا و اسرائيل             . تا آن را از ميان بردارد        

خواهان لبناني ضعيف  هستند و مي خواهند به هر طريق که شده لبنان و                 
 .سوريه را مانند عراق به بانتوستان هايي متشکل از اقليت ها تقسيم کنند

 مهـرنـوش کيـانترجمه و جمع آوري  

 فتح االسالم چه كساني هستند؟
 

 تاريخچه کوتاه گروه فتح االسالم

او در يکي از      .  نظامي فراري است   "  شاکر ال عباسي   "رهبراين گروه    
به دنيا آمد و بعدها        ۱۹۵۵اردوگاه هاي پناهندگان فلسطيني در اريحا در         

عضو يک    ۱۹۸۳او درسال   .  به ارتش پيوسته و به درجه سرهنگي رسيد        
او سپس به   .  در ليبي بود  "  فتح ال انتفاظه  "سازمان سکوالر فلسطيني به نام      
نفر دوم سازمان فتح ال     "  ابو خالد ال امال   "سوريه رفت و رابطه نزديکي با       

ال عباسي را دستگير      ۲۰۰۰مقامات سوري در سال      .  انتفاظه برقرار کرد  
کرده و به جرم قاچاق اسلحه در اردن و سوريه به سه سال زندان                       

وي پس از آزادي به عراق رفت و در کنار نيروهاي عراقي             .  محکوم کردند 
همراه با    ۲۰۰۴در سال   .  بر عليه اشغالگران آمريکايي جنگيد    "  ال قاعده "و  

در اردن، او نيز به طور غيابي، به دليل           "  ابو موسي ال ذرکاوي   "محاکمه  
ديپلمات آمريکايي، محاکمه و محکوم به       "  الرنس فاولي "شرکت در ترور     

در اين ميان او مجددا به سوريه بازگشت و با کمک ال امال در                .  مرگ شد 
به لبنان رفت و دفتر سازمان فتح ال انتفاظه را در روستاي                 ۲۰۰۵سال  

در طي يک درگيري ميان گروه        ۲۰۰٦در سال   .  گشود"  بکا"در غرب   "  هلوا"
ال عباسي وارتش لبنان، يکي از عناصر تحت تعقيب از طرف سوريه کشته             

دولت سوريه ال امال را دستگير کرد و از او در باره ال عباسي                     .  شد
اما در اين ميان ال عباسي دره بکا را ترک کرد و در                   .  اطالعات گرفت 

در تريپولي، گروه فتح       "  نهرالبارد"اردوگاه آوارگان فلسطيني به نام           
ال عباسي اعالم کرد که مي خواهد اسالم را          .  االسالم را پايه گذاري نمود    

 .به مرکز مبارزه فلسطين عليه اسرائيل باز گرداند
در مقاله اي     ۲۰۰۷سيمور هرش، روزنامه نگار مجله نيويورکر، در مارس         

نوشت که دولت لبنان از گروه فتح االسالم براي مقابله با حزب اهللا استفاده     
اين ادعا بعدا از طرف دکتر فرانکلين المب، متخصص مسائل لبنان           .  مي کند 

او مي گويد که ديويد ولش معاون وزير امور            .  و حزب اهللا، تائيد گرديد     
داخلي آمريکا با سعودي ها و سعد الحريري با حمايت دولت آمريکايي                
سينيورا به گروه سني مذهب فتح االسالم براي مبارزه با شيعيان حزب اهللا       

جوان مسلح    ۲۰۰تا    ۱۵۰اين گروه به ظاهر متشکل از         .  کمک مي رساند  
است و از اين تعداد بسياري اهل عربستان، سوريه، لبنان و ديگر                       

در آلمان، انفجار يک      ۲۰۰٦بمب گذاري در سال     .  کشورهاي عربي هستند  
در لبنان و ترور چندين سياستمدار مخالف       ۲۰۰۷فوريه  ۱۳ميني بوس در 

 .سوريه در لبنان، به حساب اين گروه گذاشته شده است
 

 چرا ارتش لبنان با اين گروه درگير شده است؟

هزار دالر از بانـکـي    ۱۲۵در يک دزدي مسلحانه مبلغ  ۲۰۰۷ماه مه  ۱۸در 
يک روز بـعـد پـلـيـس رد          .  در شهر اميون درشمال لبنان ربوده مي شود

دزدان را تا آپارتماني در تريپولي که مقر گروه فتح االسالم بود دنبال مـي  
مردان مسلح مقاومت کرده و درگيري با پليس پس از سه روز و بـا      .  کند

در حالي کـه  .  انفجار محل توسط آخرين نفر در آپارتمان به اتمام مي رسد
تعدادي از اعضاء اين گروه در اين محل کشته شدند، بقيه اعضا در کـمـپ   
نهرالبارد مستقر شده و مواضع ارتش لبنان در مناطق ورودي به کمپ را   

ارتـش     ۱۹٦۹بر اساس يک موافقتنامه ميان اعراب در سال .  اشغال کردند
اما همانطور .  لبنان اجازه ورود به اردوگاه هاي آوارگان فلسطيني را ندارد

که در اخبار چند هفته گذشته شاهد بوده ايم، آوارگان فلسطيـنـي سـاکـن       
اردوگاه مجددا آواره شهرهاي ديگر گرديدند، عليرغم آنکه اکثـريـت آنـان      
هيچگونه ارتباطي با اين گروه ندارند و ارتش لبنان عـلـيـرغـم ورود بـه            

اما ببينيم .  اردوگاه هنوز نتوانسته است اعضاي اين گروه را دستگير نمايد
 .اساسا چرا اين درگيري آغاز شد و سرمنشاء اين مسائل در کجا است

 

. براي درک اين درگيري بايد به تاريخچه تاريک گروهي ديگر بـپـردازيـم     
ديويد ولش، معاون کوندوليزا رايس، موسس گروهي است در لبنان به نام 

رئيس اين کلوپ اليوت آبرامس مرد شماره يک دولـت بـوش       . کلوپ ولش
فواد سينيورا، جنگ طلـب مشـهـور ولـيـد          :  بوده و اعضاي آن عبارتند از

 جنبالط از حزب دروزي ها، سمير جعجع رهبرفاالنژ هاي لبنان 
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دوستان غايب است همين      آن چه که در نوشته      
اگر    . است  »مشکل«تشخيص و تعريف درست     

ادعاي اين نوشته آن است که ساختار کنوني         «
و در نتيجه، انسجام سياسي و سازماني        "  اجا"

بتواند از عهده      آن، رقيق تر از آن است که            
، اوال اين ادعا هم مثل         »برآيد"  اجا"مشکالت  

ادعاهاي ديگر اين نوشته پا در هواست و               
منظور از رقيق بودن چيست و        معلوم نمي کند    

کجاي ساختار است که بايد غليظ شود تا              
هم   »درنتيجه انسجام سياسي و سازماني       «

ثانيا مگر ما قرار بود سازمان       .  شود  غليظ تر   
آهنين درست کنيم که امروز از رقت سازماني         

به «نوع که     اظهار نظر هائي از اين        .  مي ناليم 
دليل درجه پائين انسجام سياسي و سازماني،        
اتحادجمهوري خواهان نه مي تواند مشکالت         

تعريف کند و نه مي تواند         خود را به درستي      
اراده سياسي الزم را براي حل آن مشکالت            

، بدون آن که روشن شود کدام        »بوجود آورد 
سياسي منظور است و کجا نتوانسته            اراده  

است بوجود بياورد، فقط به درد آن مي خورد          
يک «که دوستان امضا کننده نتيجه بگيرند که          

راه حل آن است که فراکسيون هاي واقعي             
تشکيل شوند که از حداقلي از           "  اجا"درون   

فراکسيون ها به     انسجام برخوردار باشند، آن      
دليل انسجام باالتر قادر خواهند بود اراده             

  . » را توليد نمايند و غيره) الزم(سياسي 

   همه راه ها به رم ختم مي شوند

 »يک راه حل  «تشکيل فراکسيون ها، به عنوان       
و نه تنها راه حل، الزاما به معني درجه باالئي            

فراکسيون ها در عين      .  از انسجام نخواهد بود   
حال مي توانند به ايجاد قطب هائي منجر شوند         
که نيروي گريز از مرکز و انسجام مورد نظر           

وقتي که  .  در آن ها بسيار قوي تر است          شما  
براي امضاکنندگان اين نوشته، اقليت و اکثريت        

اين فراکسيون    است، تنظيم رابطه      »بازي«يک  
ها در ارگان هاي تصميم گيري بدون استفاده          
از روش راي گيري، بسيار مشکل تر از                 

خواهد بود که به بازي اقليت و          وضعيت فعلي   
  .  اکثريت گردن نهاده مي شود

با ادعا    »انباشت توانائي ها   «دوستان عزيز،    
براي اين انباشت بايد کار با      .  صورت نمي گيرد  

آسان است که نقد     بسيار . برنامه صورت بگيرد
ما فقط به ايراد گرفتن و نفي و انکار کار                  

" اجا"حداقلي منحصر بشود که تحت نام               
بدون اين نوع برخورد ها نيز  . صورت مي گيرد

مي توان به فکر شکل دادن به فراکسيون ها             
بود و در آستانه همايش نسبت به کارنامه             

خود و ديگراني که در صفوف اين اتحاد و                
براي اعتالي آن تالش کرده و مي کنند،                 

مشکالت   برخورد مسئوالنه تري کرد و براي         
ارتقاء درجه پائيني از        . آن راه حل ارائه نمود     

فعاليت به درجه باالئي از آن، خود هنري است          
   . که ما، همه ما، محتاج آموزش آن هستيم

 در نيمـه راه
 !نـه بحـران و

  7صفحه 
يک نيروي    »گفتمان سازي «و    »روشنگري«

سياسي اپوزيسيون همراه است با مشارکت       
دائمي و روزمره آن در تحوالت جامعه و            

چنين تجمع سياسي يا حزب     .  همراه با مردم  
است يا اتحادي است از احزاب، نهادها و             

من قبال در چند نوشته     .  فعالين سياسي منفرد  
 »جدل«طرح خود را دررابطه با سامان يابي        

مراجعه شود به مقاالت من در      (ام    ارائه کرده 
در سايت      »جدل«مورد امر سازماندهي       

به نظر من     ).   بخش آرشيو  /  صداي ما     
اتحادي است از همه فعالين دمکرات         »جدل«

 .و چپ و سازمانهاي سياسي
 

. شرائط سياسي در ايران متحول است            
شود   نارضايتي عمومي روزبروز بيشتر مي     

در .  تر  و سرکوب حکومت روزبروز خشن      
درون جامعه جنب و جوشي درکار است و          
عليرغم شدت سرکوب، نيروي مقاومت مردم      
نيز روزبروز بيشتر شده و درتالش براي          

اپوزيسيون .  سامان دادن به خود است          
دمکرات و چپ خارج از کشور از نيرو و              
توان مناسبي براي شکل دادن به يک بديل           
جمهوري خواهي دمکرات و الئيک، در              
همراهي با ياران خود در داخل کشور               

تعلل در اين زمينه نادرست     .  برخوردار است 
. با بحران مواجه نيست           »جدل«.  است

در نيمه راه به دليل اختالفات نظري          »جدل«
بايد تعلل را کنار گذاشت،     .  متوقف شده است  

. اختالفات نظري را حل کرد و راهي گشود          
بايد زمينه مشارکت همه جمهوريخواهان          
دمکرات و الئيک در هر فرم و ساختاري را           
فراهم کرد و جويبارهاي کوچک را به               

 .اي بزرگ تبديل کرد رودخانه
 ٦چهار سال پيش، بعدازظهر روز يکشنبه           

، روز پاياني اجالس سمينار         ۲۰۰۳ژوئيه   
، »مردم ساالري و جمهوري الئيک در ايران      «

چه «:  در فضای سالن پرسشي موج ميزد        
بايد «:  پاسخ همه يکسان بود     .  »بايد کرد؟ 

دانست که    آن زمان کسي نمي   .   »گردهم آمد 
اي در کار     چگونه گردهم خواهيم آمد و نقشه     

. گذرد   از آن زمان چهار سال مي           .  نبود
طرح .  بسياري ديگر به اين خواست پيوستند      

. هايي صورت گرفت     هايي ارائه شد، تالش     
راه بايد  .  امروز تجاربي به دست آمده است      

: هدف همان است که بود       .  ادامه پيدا کند   
طيف گسترده اي از آزاديخواهان دمکرات        «

 .»و الئيک گرد هم آيند
 ۲۰۰۷ژوئن  ۲۳/ ۱۳۸٦تير  ۲

 تختخواب شهر سودوم
  15صفحه 

خوب مـا  :  کساني وجود دارند که مي گويند
راه حل دو دولت را مي پذيريـم زيـرا کـه        
واقعي تر است اما بعد از پياده کـردن آن      
تالش خواهيـم کـرد کـه هـر دو دولـت                
فروپاشيده شوند و يک دولت مشتـرک بـه     

 .وجود آيد
براي من اين منطق هم کامال مورد تـوافـق     
است و من خودم اميدوارم که در مسـيـر       
گذشت زمان، فدراسيوني از هر دو دولـت    
به وجود آيد و رابطه ميان هر دو دولت بـا  

هـمـچـنـيـن      .  هم تنگ تر و با قوام تر شـود 
اميدوارم که يک اتحاد منطقه اي به مـانـنـد    
اتحاديه اروپا به وجود آيد که تمامي دولـت  
هاي عربي و اسرائيل، شايد هم تـرکـيـه و      

اما در ابتـدا مـا     .  ايران، در آن عضو باشند
بايد اين زخمي را مداوا کنيم که همه مـا از    

مـنـظـورم اخـتـالف        :  آن رنج مـي بـريـم       
البته مداوا به هيچ . فلسطيني است/ اسرائيلي

وجه مداواي موقتي و يا تختخواب سـودوم  
نخواهد بود بلکه داروي آن بايد حقيقـي و    

 .بر مبناي تشخيص واقعي مرض باشد
 

آمـده  )  گنسـيـس  ( کتاب مقدس  ١٨در بخش 
است که ابراهيم تالش کرده است خـداونـد   
را متقاعد کند که شهر سودوم را از بـيـن       

آدم    ۵٠نبرد و از وي مي پرسد کـه اگـر       
عادل هم در آن شهر وجود داشته بـاشـنـد    
آيا بايد اين شهر را همچنان نابود نـمـود؟     

 ۵٠آيا بهتر نيست به خاطـر زنـدگـي آن          
". انسان عادل از گناهان اين شهـرگـذشـت؟   

خداوند به ابراهيم قول مي دهد اگر واقـعـا     
نفر انسان عادل را بتوان در اين شـهـر      ۵٠

پيدا نمود او اين شهر را نـابـود نـخـواهـد        
ابراهيم با تمام وجود تالش مي کـنـد   .  نمود

بر سر تعداد اين انسانها با خداونـد چـانـه      
و بعد  ۲٠و بعد  ۴۵بزند و تعداد را در ابتدا 

. انسان عادل در شهر پائين مي آورد ١٠تا 
انسان عـادل     ١٠اما در شهر سودوم حتي 

نمي يابد و اين چنين بود که سرنوشت آن   
 .شهر به نابودي رغم خورد

من اعتقاد دارم که در اسرائيل خيلي خيلي         
. انسان عادل وجود دارد         ١٠بيشتر از     

تمامي همه پرسي ها نشان مي دهند که            
اکثريت اسرائيلي ها نه تنها صلح مي               
خواهند بلکه آماده اند براي اين صلح قيمت        

اعتماد آنها از   . اما آنها مي ترسند   . بپردازند
آنها زنداني خود و اعتقادات     . بين رفته است  

به آنها تلقين شده دوران بچگي شان مي           
آنها بايد از اين ترس ها رها بشوند         . باشند

و من اعتقاد دارم که اين مسئله اتفاق               
  .خواهد افتاد
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 در باره اوضاع سياسی اخير کشور
  2صفحه 

در اين ميان يکي از پديده هاي جديد در جنبش دانشجوئي، شکل                   
گيري گرايشات فکري درون آن و به خصوص رشد و گسترش                  

نيروهاي دگرانديش، از    .  گرايشات چپ در جنبش دانشجوئي است        
جمله نيروهاي چپ در جنبش دانشجوئي، طي ربع قرن گذشته و  پس              

 »انقالب فرهنگي «از تهاجم و سرکوب خونين دانشگاه ها در جريان            
، اجبارا تحت پوشش اين يا آن انجمن اسالمي در           ۵۹حکومت در سال    

اين نيروها طي سال هاي اخير تالش          .  کرده اند  دانشگاه ها فعاليت   
کرده اند که با نام و نشان خود به ميدان آمده و خواست هاي خود را                

 .در مبارزات دانشجوئي مطرح نمايند
ما با استقبال از تالش براي ارائه چهره اي روشن از گرايشات درون              
جنبش دانشجوئي و سامانيابي آن در عين تنوع دروني، معتقديم که              

گيري از تجارب گذشته     فعالين چپ در جنبش دانشجوئي بايد با درس       
نيروهاي چپ، در عين تاکيد بر هويت اجتماعي خود، با اتخاذ سياست            
هاي روشن، فعاليت خود را در خدمت دوام و قوام جنبش دموکراتيک             

هاي سنجيده و     دانشجوئي در دانشگاه گرفته و با اتخاذ تاکتيک             
نيرومند کردن اين جنبش، رابطه آن با ساير جنبش هاي اجتماعي در              

 .ايران را تعميق نمايند
جنبش دانشجوئي، در عين دفاع از حقوق و آزادي هاي مدني، نيازمند             

انجام اين   .  هاي اجتماعي است    برقرار کردن پيوند با ساير جنبش        
دانشجويان چپ مي   .  وظيفه به توان جنبش دانشجوئي خواهد افزود        

توانند نقش برجسته اي در ايجاد اين پيوند ها در همبستگي با                      
مبارزات ديگر نيروهاي اجتماعي، بخصوص جنبش کارگري ايفا               

ها  به همان اندازه که اين جنبش نيازمند پيوند با ساير جنبش            .  نمايند
است، به همان اندازه نيز اهميت دارد که از گرفتن بار و نقش احزاب                 
سياسي بر دوش خود، پرهيز کند و همواره روي استقالل جنبش                 

 .دانشجوئي تاکيد نمايد
 

محاکمه اخير منصور اسانلو و محکوميت او به پنح سال زندان و                ـ  ۴

نيز بازداشت محمود صالحي و زنداني کردن او به جرم بزرگداشت              
نشانه گسترش دامنه سرکوب در جنبش        ...  اول ماه مه در سقز و          

محکوميت منصور اسانلو بخصوص با توجه به نقش          .  کارگري است 
او در سنديکاي شرکت واحد تالشي است براي مقابله با ايده تشکل در 

هم اکنون نيز فعاالن اين سنديکا از همه سو تحت فشار           .  ميان کارگران 
ده ها نفر از آن ها هم چنان تعليق هستند و حق بازگشت               .  قرار دارند 

بر سر کارشان را ندارند و هر گونه فعاليت سنديکائي و يا همدلي با                
 .پاسخ داده مي شود... فعاالن سنديکا با تهديد به اخراج و 

اين در شرائطي است که ميليون ها تن از کارگران کشور ما هم چنان               
از هر گونه تشکيالت سراسري و قابل اتکا        .  در زير خط فقر قرار دارند     

براي دفاع از حقوق اوليه خود از جمله دستمزد متناسب با کار محروم 
حداقل دستمزد اعالم شده از سوي دولت براي تامين نيازهاي              .  اند

اوليه خانواده هاي کارگري کفاف نمي دهد، همين حداقل نيز، مورد               
عالوه براين، عدم    .  اعتراض کارفرمايان و صاحبان سرمايه است         

پرداخت دستمزهاي بخور و نمير آن ها نيز در بسياري از واحد هاي              
کم نيستند  .  توليدي و خدماتي از پديده هاي رايج سال هاي اخير است           

کارگراني که ماه ها و گاه سال ها دستمزد دريافت نمي کنند و روزي               
نيست که خبري در مورد اعتراضات و اعتصابات کارگران براي                 

 .دريافت دستمز هاي عقب افتاده شان منتشر نشود
وضعيت معلمان کشور که در پي اعتراضات گسترده و سراسري               
مورد يورش دستگاه هاي سرکوب حکومت قرار گرفتند، هنوز تغييري          

فعاالن صنفي معلمان بازداشت و شکنجه و تهديد شده            . نکرده است 
از افزايش حقوق آن ها که دولت سال ها پيش وعده آن را داده                  . اند

 . است، هم چنان اثري نيست

تحرکاتي که طي يکساله گذشته در آذربايجان، کردستان،                   ـ  ۵

خوزستان و سيستان و بلوچستان رخ داده است و همچنين سياست             
هاي  اي که رژيم جمهوري اسالمي در برابر حواسته             سرکوبگرانه

 .مردم اين مناطق به کار برده هم چنان ادامه دارد
طي ماه گذشته و در آستانه سالگرد اعتراضات در شهر هاي مختلف             
آذربايجان، صد ها نفر از فعالين جنبش ملي بازداشت شده اند و در                
. برخي از شهر هاي آذربايجان عمال حکومت نظامي حاکم شده است            

تا آن جا که اين امر به مجلس جمهوري اسالمي نيز کشانده شده و                 
 .وزير کشور در مورد اين اقدامات مورد بازخواست قرار گرفته است

 .اعدام ها در اهواز به بهانه بمب گذاري ها در اين شهر ادامه دارد
در شهر هاي مختلف کردستان محاکمه فعالين جنبش هاي مدني و               
روزنامه نگاران کرد به خاطر اعتراض به سياست سرکوب نيروهاي            

 .دولتي در کردستان ادامه دارد
تشديد سرکوب در مناطق ملي، نشانگر اين واقعيت است که جمهوري            
اسالمي هم چنان در مقابل خواست برسميت شناختن حقوق اوليه و             
انساني مردم در اين مناطق، هم چون آموزش به زبان مادري و اداره              
امور اين مناطق به دست منتخبان مردم، زباني به جز زبان زور نمي               

هر چند جمهوري اسالمي سياستي جز سرکوب در مقياس            .  شناسد
کل جامعه و در ابعاد سراسري نمي شناسد، اما در مناطق ملي که                  
ستم و اجحاف به مراتب عريان تر است، سرکوب نيز با شدت و دامنه              

تالش رژيم بر آن است که هر صداي           .  شود وسيع تري اعمال مي    
طلبانه اي در اين مناطق را هم چنان با اتهام وابستگي به بيگانه و                حق

 .تجزيه طلبي در نطفه خفه کند
 

اوضاع سياسي کشور ما، هم چنان تحت تاثير بحران اتمي و                   -  ۶

اما اين بحران، در عين حال همه مسائل          .  مسائل مربوط به آن است     
اکنون مهلت براي پذيرش دومين      .  ديگر را تحت تاثير قرار داده است       

اعضاي شوراي امنيت   .  قطعنامه الزام آور نيز به پايان رسيده است         
. سازمان ملل دست اندرکار تهيه قطعنامه جديدي عليه ايران هستند             

مذاکرات سوالنا نماينده اتحاديه اروپا با علي الريجاني بدون نتيجه              
ها عليه ايران      اتحاديه اروپا بر تشديد تحريم        .  پايان يافته است    

عضو   ۵هر چند نخستين رايزني ها در بين            .  پافشاري کرده است   
دائمي شوراي امنيت به اضافه دولت آلمان به نتيجه مشخصي منتهي            
نشده است، اما حصول توافق بر سر تشديد تحريم ها عليه ايران                  

اختالف اصلي بين روسيه و چين از يک سو و دول غربي            .  قطعي است 
 .از سوي ديگر بيشتر در مورد دامنه اين تحريم هاست

از طرف ديگر، گزارش ها حاکي است که جمهوري اسالمي به تالش               
براي گسترش فعاليت هاي اتمي خود شتاب بيشتري داده است و به               
سوي دست يافتن به حدي از تکنولوژي در غني سازي اورانيوم                  

اين .  نزديک شده است که امکان متوقف کردن آن دشوار خواهد بود            
امر در عين آن که بحث بر سر تحمل يا عدم تحمل ايران داراي                      
تکنولوژي هسته اي پيشرفته را در محافل غربي راه انداخته است،                
خطر حمله نظامي بر تاسيسات اتمي ايران، و استفاده از سالح اتمي               

 .در اين حمالت را نيز  دامن زده است
مساله نحوه برخورد با برنامه اتمي ايران يکي از موضوعات اصلي              

 .اجالس سران هشت کشور صنعتي در آلمان بوده است
اکنون کشمکش بر سر پروژه اتمي ايران وارد يکي از حساس ترين               

جمهوري اسالمي بر زمينه مشکالت دولت بوش       .  مراحل آن شده است   
در عراق، موقعيت را براي خود مناسب ديده و بي توجه به عواقب                  
سرپيچي از درخواست هاي مکرر شوراي امنيت سازمان ملل، هم               

بحراني  که امروز ديگر ابعاد       .  چنان بر دامنه بحران اتمي مي افزايد        
مواضع جمهوري اسالمي امروز چنان     .  بين الملي به خود گرفته است      

ترين کشورها به حکومت ايران نيز       ماجراجويانه است که حتي نزديک    
قادر نيستند در جبهه جمهوري اسالمي قرار گيرند و همه قطعنامه ها             

 . عليه ايران در شوراي امنيت تاکنون با اتفاق آرا تصويب شده اند



 ۲۱صفحـه    ١۳٨۶تيـر    ١۴٥اتحـاد کـار     

يکي از مسائلي که بعد از حمله نظامي دولت آمريکا به عراق و                    ـ  ۸

بخصوص بعد از تبديل بحران اتمي ايران به يک بحران بين المللي                 
مطرح است، مساله موضع نيروهاي سياسي ايران در قبال احتمال              

 .حمله دولت آمريکا به ايران است
در جريان تدارک جنگ عليه عراق و براي سرنگوني صدام حسين،                

اما اين  .  مواضع متفاوتي در بين نيروهاي سياسي وجود داشت             
مواضع براي همکاري هاي متقابل، با وجود اهميتشان، تاثير چنداني            

اما .  نداشت و در مناسبات فيمابين نقش برجسته اي ايفا نمي کرد               
اکنون که موضوع به امر سکوت در قبال يک حمله نظامي و يا مخالفت              
با آن مربوط مي شود، مواضع نيروهاي سياسي فاصله اي تعيين                

نمي توان در کنار هم فعاليت مشترک نمود، اما         .  کننده از هم مي گيرند    
هم مخالف حمله نظامي و هم موافق آن بود، هم به دولت آمريکا                    
هشدار داد که دست به ماجراجوئي جديد نزند و هم خواستار آن شد              

هائي که   سايه روشن .  خود را فراموش نکند     »رهائي بخش «که نقش   
امروز در مواضع برخي نيروها اين جا و آن جا وجود دارد و در                    

کند، با حساس تر شدن شرائط در همين         موارد اضطراري سر باز مي    
 .حد باقي نخواهد ماند

تاکيد ما بر رد هر گونه مداخله در امور داخلي کشورمان جز از طريق              
پشتيباني از تالش مردم ايران براي تحوالت سياسي و در جهت                  
دمکراسي و يا در قالب اعتراضات بين المللي عليه نقض حقوق بشر و              
حقوق شهروندي در ايران، در بطن خود هر گونه مداخله نظامي،                 

براي تغيير حکومت از بيرون و يا جايگزين کردن آن با            ...  سياسي و   
 .يک دولت منتصب به اين يا آن قدرت خارجي را منتفي مي سازد

در عين حال اين واقعيت را هم بايد در نظر گرفت که دولت آمريکا در                
امروز .  منطقه و در چهار گوشه مرزهاي ايران مستقر شده است               
اين که  .  دولت آمريکا يک عنصر ثابت در سياست هاي منطقه است             

کند، شکي در آن       منافع امپرياليستي و غارتگرانه اي را دنبال مي            
نيست، ولي اين که ثبات در منطقه بدون تنظيم مناسبات با اين دولت               

 .ممکن نيست، اين هم واقعيتي است
 

سياست کشور ما بايد روي غيرنظامي کردن منطقه خليج فارس و               
توسعه همکاري هاي مشترک اقتصادي و سياسي و فرهنگي در منطقه  
متمرکز باشد، که خروج نيروهاي نظامي آمريکا از اين منطقه يکي از              

 .هاي آن است شرط پيش
دولت آمريکا در نظام موجود جهاني و در نهاد هاي بين المللي نقش                

تغيير اين نظم و عادالنه کردن آن جزو         .  تعيين کننده اي بازي مي کند     
اما اين آرزو، فاصله عظپمي     .  آرزو هاي بخش مهمي از بشريت است       

با تحقق خود دارد و هيچ کشوري  قادر نيست با قرباني کردن خود،                
جمهوري اسالمي نه تنها    .  نظام موجود جهاني را به تنهائي تغيير دهد        

دارد، بلکه   نمي در مسير عادالنه کردن نظام کنوني جهان گامي بر            
زاي خود بر کشور ما       بهائي هم که تاکنون با سياست خارجي تنش         

تحميل کرده است، هم براي مردم ما بسيار گران تمام شده است و هم              
موقعيت و منافع استراتژيک کشور ما در منطقه را به مخاطره انداخته             

افزون بر اين ها، ارتش آمريکا را نيز تا لب مرزهاي ما کشانده              .  است
ما بر اين باوريم که بزرگ ترين تهديد براي کشور ما الزاما                 .  است

حضور نظامي آمريکا نيست، بلکه دولت و نظامي است که با سياست             
 .هاي خود زمينه اين تهديد ها را فراهم آورده است

ايران متکي بر اراده آزاد مردم خود مي تواند از موضع ديگري با                  
اياالت متحده سخن بگويد و در نظم کنوني جهان نيز جايگاه ديگري               

 :از اين رو. برا ي خود داشته باشد
اوال بايد با هر گونه دخالت نظامي و يا حمله نظامي به کشور به بهانه                

مردم کشور ما نيازي به     .  سياست هاي جمهوري اسالمي مخالفت کرد     
ارتش هاي مهاجم ندارند، ارتش ما براي استقرار دمکراسي، نيروهاي           
اجتماعي و جنبش دمکراسي و عدالتخواهي و نهاد هاي برآمده از دل              

 23صفحه          . آن هاست

امروز . تر شده است برعکس، صف کشورهاي مخالف حکومت فشرده
ايران از شمال تا جنوب در محاصره پايگاه هاي نظامي آمريکا قرار               

تر مي شود و تدارکات جنگي       حلقه محاصره هر روز تنگ    .  گرفته است 
دولت بوش حتي استقرار سپر ضد        .  گردد روز به روز کامل تر مي       

هاي  موشکي در اروپا را نيز  با تالش براي خنثي کردن موشک                  
از برکت جمهوري اسالمي، خطر       .  جمهوري اسالمي توجيه مي کند      

 .تهاجم نظامي و جنگ بر فراز کشور سايه انداخته است
هم اکنون همزمان با تالش دول اروپائي براي ادامه مذاکرات با دولت             
جمهوري اسالمي، سومين قطعنامه الزام آور شوراي امنيت سازمان           
ملل در باره ايران در دست تهيه است و توافقات اوليه در مورد رئوس         
تحريم هائي که در صورت ادامه سرپيچي جمهوري اسالمي از                  
خواست شوراي امينت در تعليق غني سازي اورانيوم بايد به اجرا                
گذاشته شود، طي اجالس هشت کشور بزرگ صنعتي صورت گرفته            

 .است
 

سال   ۲۷اخيرا تابوي مذاکره با اياالت متحده آمريکا بعد از                    ـ  ۷

بعد از آن که آقاي خامنه اي رسما از انجام                .  شکسته شده است   
مذاکرات حمايت کرد و براي خالي نبودن عريضه موضوع مذاکره را             
گوشزد کردن خروج از عراق به آمريکا اعالم کرد، براي اولين بار                 
نمايندگان دو دولت در بغداد روبروي هم نشسته اند و در مورد                   

زلمي خليلزاد سفير سابق       .مسائل خود در عراق مذاکره کرده اند         
آمريکا در افغانستان و عراق طي اظهار نظري در مورد اين ديدار گفته             

چيز جديدي بوده باشد    )  در بغداد (فکر نمي کنم که اين مالقات       «:  است
چون در سابق هم بين آمريکا و ايران ديدارهايي صورت گرفته                   

مالقات سفير  )  يا(درباره موضوعات مختلف، مثال درباره افغانستان و        
آمريکا و ايران در افغانستان که چند بار صورت گرفته است؛ و يا                  
مالقات هايي در خارج از افغانستان در پاريس و ژنو در سالهاي                  

اما بايد توجه کرد که مذاکرات        .  »گذشته درباره افغانستان و عراق      
کنوني برخالف مذاکرات قبلي از مدت ها قبل علنا مطرح و برنامه                  

 .ريزي شده اند
در عين حال بايد گفت که انجام اين مذاکرات بعد از مدت ها از طرح                  
آن، در شرائطي که مذاکره با ايران از سوي دولت آمريکا به تعليق                 

هر چند  .  غني سازي مشروط شده است، خود بخود اتفاق مهمي بود           
حتي مذاکرات بين طرفين منحصر به اختالفات و يا مسائل دو طرف               

 .در مورد عراق باشد
همزمان و بعد از انجام اين مذاکرات، طرفين از تهاجم تبليغاتي و يا                 
حتي اقداماتي که بيشتر نشانه تالش براي تاثير گذاري روي روند                

دولت ايران با بازداشت    .  بعدي اين مذاکرات است، کوتاهي نکرده اند       
چند نفر از ايرانيان مقيم آمريکا به اتهام جاسوسي، تالش مي کند که               
از يک سو، زندانياني را دست و پا کند تا مگر بعد از شکست تالش                   
براي معامله بر سر ملوانان انگليسي، اين بار از اين طريق، ماموران               
خود در عراق را که آمريکائي ها به اتهام تسليح شورشيان در عراق               

از طرف ديگر هم چنين ورود به کشور        .  بازداشت کرده اند، آزاد نمايد    
را براي مهاجرين ايراني در خارج مسدود تر سازد و ترس از                      
بازگشت به کشور را در ميان بخش مهمي از نيروهائي که در فعاليت              
هاي رسانه اي يا دانشگاهي و غيره مشغول اند، دشوار تر و پر هزينه              

 .تر نمايد
دولت آمريکا در مقابل، رسما هر گونه مذاکره بر سر اختالفات دو                 
کشور را به تعلييق غني سازي موکول مي کند و در صورت امتناع                 
ايران از پذيرش آن به استفاده از تمامي وسائل در برابر دولت ايران               

کنفرانس بين المللي    «اقدام بوش براي شرکت در          .  تاکيد مي کند   
در پراگ در آستانه برگزاري اجالس سران هشت          »دمکراسي و امنيت  

کشور صنعتي و دعوت از چند ايراني نزديک به دولت آمريکا براي                
شرکت در اين کنفرانس از جمله رضا پهلوي و ديدار با او، حاوي                  

 .چنين پيامي به دولت ايران بود
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 ١۴٥اتحـاد کـار     ۲۲صفحـه     ١۳٨۶تيـر    

 ها  تصفيـه چند باره دانشـگاه
  4صفحه 

اعالم داشت    ١۳۷۴-۷۵هاشمي گلپايگاني در آغاز سال تحصيلي         
براي گزينش استاد، در اين انقالب شرط و ضوابط آن را امام            «: که

استادي که در سر کالس     . اند  راحل و رهبر معظم بارها تأکيد کرده      
درس ارزش هاي دين و انقالب را زير سؤال ببرد از دانشگاه طرد              

در جريان  . »کنيم حتي اگر باالترين مدارج علمي را داشته باشد           مي
ها تصفيه    اين تعرض نيز بخش زيادي از کادر آموزشي دانشگاه           

نيز از    »آزاد اسالمي «شدند، به طوري که حتي دانشگاه خصوصي     
 .اين موج تصفيه مصون نماند

ها و    اي که به واسطه اين تصفيه       با اين همه و با وجود ضربات تازه       
محروميت ها و محدوديت ها بر فعاليتهاي علمي، آموزشي و                 
دانشگاهي وارد آمد، گردانندگان رژيم به مقصود اصلي خود که             

برعکس، جنبش  .  خاموش کردن صداي دانشگاهيان بود، نرسيدند      
دانشجويي ايران از چنان وسعت و قوتي برخوردار گرديد که                

را پديد آورد و          ١۳۷٨سابقه تيرماه        حرکت گسترده و بي      
 .سردمداران حکومتي را وحشت زده ساخت

اکنون نيز آشکار است که روي کار آمدن دولت امنيتي و نظامي،               
راه انداختن دور ديگري از تهاجم عليه دانشگاهيان، تصفيه                   
استادان، اخراج دانشجويان معترض و مبارز و در يک کالم،                  

اي که از سوي برخي از بانيان و عامالن آن              اقدامات سرکوبگرانه 
شود، نيت اصلي ماليان حاکم       ناميده مي   »انقالب فرهنگي ديگر  «هم  

با وجود همه فشارها، سرکوبگري ها       .  را برآورده نخواهد ساخت   
و محروميت ها، همان طور که تداوم حرکت ها و اعتراضات                   

هاي گذشته نيز به روشني نشان           دانشجويي در ماه ها و هفته        
ها و    کردن دانشگاه   »آرام«دهد، جمهوري اسالمي قادر به           مي

مگر آن که رژيم حاکم همه      .  نابودي جنبش دانشجويي نخواهد بود    
ها را به طور کلي ببندد که در اين حالت نيز با تناقضات                  دانشگاه

گردانندگان جمهوري اسالمي      .  ديگري روبرو خواهد گشت        
ها،   دانشگاه  »اسالمي کردن «توانند با شروع دور ديگري از            مي

بخشي از رقيبان حکومتي خودشان را کنار بزنند، گروه ديگر از              
عناصر مطيع و مزدبگير خود را بر سر کار بگمارند، عقب ماندگي             

توانند   ولي نهايتاً نمي  ...  علمي و فني کشور را باز هم تشديد کنند            
هاي تازه رسته     مانع از رشد و نمو نهالي شوند که همچون سبزه           

از ميان ترک خوردگي هاي سد و ديوار بتوني، سرانجام راهي به              
 .گشايد آفتاب و هواي تازه مي

حکومت اسالمي اساساً با دانشگاه که طبيعتاً محل بحث و جدل               
تکرار مکرر  .  ها است، مساله دارد       علمي و جريان آزاد انديشه       

مراکز علمي و آموزشي و تصفيه چند باره                »اسالمي کردن «
ها گواه روشني بر اين مدعا است که اين رژيم، بنا به                    دانشگاه

تواند با دانشگاه در جامعه ما و جهان               ماهيت خود، اصالً نمي     
توانست، از همان ابتدا       اين حکومت، هرگاه مي    .  امروز، کنار بيايد  

نمود، آن    ها را تعطيل مي کرد و اگر هم عملي الزم مي            همه دانشگاه 
. کرد  مطلوب و متناسب خود منتقل مي        »حوزه علميه «را به همان    

ها را براي هميشه       توانست ـ دانشگاه    ولي عمالً نتوانست ـ و نمي      
نياز از    ببندد، زيرا که جهت اداره امور و حفظ بساط خود نيز بي              

اما دانشگاه، چنان که    .  متخصصان و تکنوکرات ها نبوده و نيست       
تجربه خود استبداد مذهبي جمهوري اسالمي هم نشان داده، فقط            

دهد و در يک      يا گوش به فرمان پرورش نمي       »اسالمي«متخصص  
و   »مقدسات«محيط علمي، همه گونه مسائل از جمله آنها که جزو            

تواند مورد بحث و      شوند، مي   ي رژيم حاکم قلمداد مي    »ارزشها«يا  
اين تناقض از همان آغاز گريبانگير          .  نقد و سؤال قرار بگيرد       

تهاجمات هر از چند گاهي عليه          .  جمهوري اسالمي بوده است     
شوند، نمي تواند     دانشگاه که بهاي گزاف آن بر جامعه ما تحميل مي         

گشودن آن، همانند بسياري تناقضات      .  اين تناقض را مرتفع سازد     
   . ديگر نيز، در گرو برچيده شدن بساط اين حکومت است

 ۲٠٠۷ژوئن  ۲۷ -١۳٨٦تير  ٦

  16صفحه جستجو به دنبال بديل ها   

اميد داريم که اين خودآگاهي ملي هميشه در همان اليه هاي عمقي باقي بماند و به                
در واقع آن اليه هاي عمقي انباري هستند براي تاريکي ها و             . سطح ظاهري نرسد  

نژادپرستي عقب افتاده که اگر به آن فرصت و اجازه دهند، روان مي شوند و همه                
 .ما را در دريائي از تنفر و سياهي غرق خواهند نمود

درصد يهوديان اسرائيل     ۹۹/۹۹آونري حق دارد اگر که مي گويد که بي شک               
دولتي اسرائيلي با يک اکثريتي يهودي مي خواهند ـ حال بي تفاوت که مرزهايش                
کجاست ـ يک کارزار موفقيت آميز بايکوت اين موضع را يکروزه تغيير نمي دهد،               
اما يک پيغام روشن را به افکار عمومي منتقل مي کند که اين موضع راسيستي در                

بدون رساندن هواي تنفس فرهنگي و اقتصادي       . غير قابل قبول مي باشد      ۲١قرن  
اي که با آن غرب اسرائيل را تامين مي نمايد، براي اکثريت خاموش اسرائيل                    
مشکل خواهد بود که زندگي کنند و به اين باور داشته باشند که مي شود در                      

آنها مجبور به انتخاب    . مقابل چشمان جهان يک دولت قانوني نژاد پرست داشت          
 . خواهند بود و اميد اينکه به مانند کلرک تصميم درستي را بگيرند

  17صفحه     اسلحه اي به نام دوربين
وقتي پرسيدم از کجا فهميديد گفتند که فقط از اين حالتي که اين زانوهايش را بغل                

از اين جا است که     .  بله درد مشترک  .  يک درد مشترک است در واقع     .   کرده است 
همانطور که گفتيد اين بچه ها عکس هايي گرفته اند            .  نگاه اين ها زاده شده است      

که خيلي از عکاسان حرفه اي آرزوي شان اين است که يک چنين عکسي گرفته                  
 .باشند

ـ  يک اصطالحي که شما در شرح کارتان هميشه به کار مي بريد اين است که مي                  
. گوييد دوربين اسلحه من است، يا من از دوربين به عنوان سالح استفاده مي کنم               

 دوربين چگونه مي تواند اسلحه باشد؟
کاري که  .  ـ  اسلحه ابزاري است که براي جنگيدن يا دفاع کردن استفاده مي شود              

اما با جنگ و بر عليه آن        .  من دارم مي کنم با عکاسي، در واقع نوعي جنگ است            
من از دوربينم به عنوان وسيله اي بر عليه بي عدالتي اجتماعي استفاده             .  مي جنگم 

شايد در طي بيست و پنج      .  بر عليه کساني که جلوي آزادي را مي گيرند         .  مي کنم 
شايد هيچ  .  سال گذشته بيست سال از عمر من در صحنه هاي جنگ گذشته باشد             

کار من عمدتا اين    .  نظامي در دنيا به اندازه من جنگ و صحنه جنگ نديده باشد              
بيزاري از جنگ را     .  است که به نوعي، بيزاري از جنگ را به مردم نشان دهم                

بهشان القاء کنم؛ بيزاري از اين همه کشتار وحشيانه کودکان و زنان که در جنگ                
حکومت هاي  .  آنهايي که جنگ برپا مي کنند سردمداران دنيا هستند        .  اتفاق مي افتد  

تجارت جنگ شايد پرسودترين تجارت      .  بزرگي که اقتصاد دنيا را مي چرخانند        
طبيعي است وقتي شما برعليه اين جنگ مي جنگيد، آنها هم زياد روي               .  دنيا باشد 

به عنوان خبرنگار، آن هم در حدي که من کار مي کنم و                .  خوشي با شما ندارند   
اين ها را عيان مي کنم، به هر حال به نوعي رو در روي آنها قرار مي گيرم و                        

آنها هم مي خواهند    .  وقتي رو در رو قرار مي گيري با آنها هم جنگي پيدا مي کني              
که شما را از بين ببرند يا به شما اجازه ندهند که حرفتان را بزنيد يا عکسهايتان                   

 .سانسورتان مي کنند و اگر بتوانند سرتان را زير آب مي کنند. را چاپ کنيد
 . امروز داستان کلي خبرنگاري و کار آزاد مطبوعاتي کردن واقعا جنگيدن است

  13صفحه هنوز هم فقط يهودي ها   

خط اصلي سياست هاي دولت يهودي درست مثل دولت آپارتايد آفريقاي جنوبي             
براي بقاي خود بايد هر کاري بکنيم تا بتوانيم در قدرت باقي بمانيم               :  همين است 

حتي اگر مجبور باشيم بطور سيستماتيک و دائمي هر نوع حقوق بشري را زير پا               
نهايتا بايد گفت که عواقب ادامه حيات دولتي يهودي بر زندگي همه ما                 .  بگذاريم

نه فقط  .  بدون توجه به اين که کجاي اين دنيا زندگي مي کنيم، تاثير خواهد گذاشت             
به اين دليل که هر روزه انزجار و تنفر اعراب و مسلمانان جهان نسبت به سياست           
هاي دوگانه کشورهاي غربي و آمريکا و جانبداري آنان از اسرائيل در برابر                   
فلسطين شدت مي يابد، بلکه چون منافع اسرائيل در حفظ اکثريت يهودي به هر                 

خود، به آن اين اجازه را مي دهد که ثبات و امنيت               "  حيات"قيمتي و براي حفظ      
نمونه اي کوچک از اين نوع سياست را مي          .  منطقه اي و جهاني را به خطر اندازد        

، تجاوز آن به    ۲۰۰۳توان در طرفداري اسرائيل از آمريکا در تجاوز به عراق در              
لبنان در تابستان گذشته و به طور اخص، نواختن طبل جنگ بر عليه ايران                       

  .مشاهده کرد



 ۲۳صفحـه    ١۳٨۶تيـر    ١۴٥اتحـاد کـار     

 برگردان حماد شيباني   

 از اين پس، ديگر خودت نيستي
 محمـود درويـش        

 چه كسي حق دارد اول از همه به بهشت درآيد؟
آنكه با شليك دشمن كشته شد، يا آنكه به تـيـر   

 برادر؟
گاهي دشمن، :  در ميان فقيهان كساني مي گويند

 .زاده اي از مادر تست
 

اين مـؤمـنـان را      .  خشمم از بنياد گرايان نيست
خشم مـن از    .  آداب و رسومي ويژة خويش است

اين عرفي ها و ياران ملحد آنان است، كه جز بـه  
 .دين يكتاي مطلق خود ايمان ندارند

 

ناطور گرسنه مي تواند آيـا مـدافـع      : مي پرسدم
خانه اي باشد كه صاحب آن، بـراي تـعـطـيـالت        

، ... تابستاني در سواحل ريو يا پاريس و ايتـالـيـا      
 ، به سر مي برد؟...فرقي نمي كند كدامش 

 .نمي تواند: مي گويم
 است؟ 2تو برابر با + آيا من : و مي پرسدم

 .كمتريد 1تو از + تو : مي گويم
 

از هويتم، كه همچنـان درحـال تـدويـن اسـت،            
 اما. شرمنده نيستم

* » مقدمة ابـن خـلـدون       « براي برخي از آنچه در 
 .آمده احساس شرم مي كنم

 

      !از اين پس، ديگر خودت نيستي
 2007ژوئن  17    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن خلدون، فيلسوف و مورخ برجستة تونسـي،  *  

ميالدي، از پايه گذاران تاريخ نگـاري   1332متولد 
  .غيرديني است

بايستي اين چنين از عرش اعلي فرو مي افتاديـم  
و دستان به خون خويش آلوده را مي ديديـم، تـا     
دريابيم كه بر خالف باور موهوم، هـرگـزفـرشـتـه        

 نبوده ايم؟
 

و هم بايستي بدينگونه در برابر همـگـان سـراپـا       
برهنه مي شديم تا حقيقت نهـانـمـان در پـرده         

 نماند؟
 

چه دروغ مي گفتيم، كه خويشتن را از سـرشـتـي      
خـودفـريـبـي، پـلـيـدتـر از             .  ويژه مي پنداشتيـم 

 .ديگرفريبي ست
 

مهرباني با آنكه نفرت مي ورزد و قساوت با آنكه 
 .دوستت دارد ـ پستي متعال  و كبر كودكانه

 

هرچند از تو دور مي شويم اما عـوض    !  اي گذشته
 !نمي شويم
 از ما مپرس كه كيستيم؟! اي آينده

از من چه مي خواهيد؟ ما نـيـز خـود را نـمـي              
 .شناسيم

اي امروز، قدري تحملمان كـن، كـه جـز سـايـة            
 .سنگين رهگذري بيش نيستيم

 

نـه مـيـراث      .  هويت يعني كه ارثي بـجـا گـذاري     
 !نه آنكه به ياد آري! كشفي كني!  برداري

يعني كه بشكني آن آينة زشت را، وقتي تصـويـر   
 .موهوم و پر تكبر تو در آن، وسوسه ات مي كند

 

ايمان آورد، تشويق شد، قاتل مادر شد، كه ايـن  
 ...همه شگفتي ها و تازگي ها را به او مي داد 

آخر، دختر سربازي كه او را مؤاخذه مـي كـرد بـا          
نشان دادن پستان هاي خود پرسـيـده بـود آيـا         

 مادرش از اين ها دارد؟
 

اگر شرم از خود و ترس از اين آدم ها نبود به غزه 
بي آنكه راه خانة اين ابوسـفـيـان    .  سفر مي كردم

 .تازه را بدانم يا اين پيغمبر نو ظهور را بشناسم
 

اگر محمد خاتم االنبيا نبود، اينجا هر دار و دسـتـه   
 .اي را پيغمبري و هر صحابه را لشكري بود

 

شگفتا خاطرة ـ شكست ـ ژوئن  در چهلمين سـال  
 !آن

 

محمود درويش، شاعر بزرگ عرب، بعد از فاجعه تقسيم اراضي خومختار فلسطين، به دو بخش بـه  

، اين قطعه بسيار عميق را نگاشته است کـه در      » حماسستان« و  » فتحستان« قول روزنامه االيام؛ 

 .در روزنامه االيام، چاپ رام اللـه فلسطين، منتشر شده است ۲۰۰۷ژوئن  ۱۷شماره 

حوادث فاجعه بار غزه مشحون «: محمود درويش در مصاحبه اي با روزنامه شرق االوسط مي گويد

مـن  « :  او درباره قطعه زير مي گويد.  » از يک بار حقارت آميز و مضمون تجاوز به ذات خويش است

. من امتناع دارم از اين که در اين مورد شعري بسرايـم .  درباره اين فاجعه قطعه اي به نثر آورده ام

 .»اميدوارم مجبور به پرداختن قصيده اي در اين زمينه نشوم، که در حد تحقير ذات خويش است

اگرچه ديگر كسي را نمي يابيم تا ما را شكـسـت   
 غم نيست،. دهد

اين بار ما به دست خود در هم مي شكـنـيـم تـا       
 .طعم آن خاطره نزدايد

 

. هرچه چشمانم را بكاوي، نگاهم را نـمـي يـابـي      
 !فضاحت فاجعه آن را ربوده است

 

از مـن    .  با هيچ كس نيسـت .  قلبم با من نيست
 .بريده است، بي آنكه سنگ شده باشد

 

اين كيست كه بر جنازة قربانيش هلهله مي كند؟ 
خـدا را در      .  كافر است... اللـه اكبر.  با او برادرست

كوچكتر از موجـود انسـانـي،      .  شمايل او مي بيند
 .همزاد و همگن

 

سرمست زندانباني موروثي، لبخند پـيـروزي را از       
 .عدسي دوربين مي دزدد، زندانبان

اما برق سعادت را در چشمانش پنهان نمي تواند 
 .كرد

شايد اين سناريوي شتابزده، از سطح بازيگـرانـش   
 .سنگين تر است

 

 .ما فلسطينيان را حاجت هيچ گل نرگسي نيست
 

با آنكه ريشة مصدري يگانه اي دارند، تا فرق بين 
جامع و جامعه، مسجد و دانشگاه را نشناسـيـم،   

تا كار بر اين مـنـوال   ...  نيازمان به دولت نيست 
 .است

 

مـقـدم   :  تابلوي بزرگي بر دروازة يك كلوب  شبانه
... ستيزه جويان فلسطيني را گرامي مـي داريـم       

 .مست نمي كند... شرابمان ... ورود آزاد است 
 

حتي نمي توانم از حق كاركـردن بـراي خـود دم          
. يك واكسي دوره گرد در شهرهاي تبعـيـد  ...  بزنم 

مشتريان حق دارند مرا به دزديدن كفـشـهـاشـان     
 !متهم كنند

 .اين را يك استاد دانشگاه به من مي گفت 
 

با عموزاده عليه .  من و بيگانه در برابر عموزاده ام
اين نـخـسـتـيـن      .  من و نيايم عليه خودم.  برادرم

درس كالسهاي آموزش وپرورش در مـمـلـكـت         
 .دخمه هاي تاريك است

 در باره اوضاع سياسی اخير کشور
 21صفحه 

مردم ما نيازمند پشتيباني سياسي از سوي              
جامعه جهاني در استقرار دمکراسي و برچيدن          
بساط استبداد است نه اعزام ارتش ها و                  
دارودسته هاي مزدور مسلح، مصيبتي که سال         

 .هاست دامن گير مردم عراق شده است
دوما براي کشور ما نه دشمني با دولت آمريکا            
بلکه برعکس، ايجاد مناسبات متقابل با آن مفيد           

رابطه ما با دولت آمريکا مثل هر دولت            .  است
ديگري مشروط خواهد بود به عدم مداخله در            
امور ايران، که تصميم در مورد آن حق                   

اياالت متحده بايد با     .  انحصاري مردم آن است    
بهاي سنگيني که در سازماندهي کودتا عليه             
دولت مصدق بر ملت ايران تحميل کرده است،            

صورت گرفته    ۳۲مرداد    ۲۸بپذيرد آن چه که در      
اقدامي که همين    .  است، هرگز نبايد تکرار شود      

جمهوري اسالمي يکي از محصوالت ويراني و          
عواقب حاصل از آن در ساختار سياسي ايران           

آن ها که يک بار با کودتا اولين شانس             .  است
واقعي براي دمکراتيزه شدن ايران را نابود کرده         
اند و نسل هاي بزرگي از فرهيختگان اين مملکت          
را قرباني نموده اند، نبايد اين امکان را پيدا کنند            
که اين تراژدي را دوباره تکرار کنند و تصور             
کنند که امروز نيز مي توانند کسي را با توپ و              

 .تانک روانه ايران کنند
 ٢٠٠٧ژوئن  ١٦ـ   ١٣٨٦خرداد  ٢٦



 آقاي خوان سوماويا

 مدير کل محترم سازمان جهاني کار
 

مابين سازمان جهاني کار و نمايندگان خود خوانده رژيم جهوري               همانگونه که آگاهيد، مذاکراتي في     

به همراه گروهي   )  امنيتي رژيم _  منتصبين وزير کار، جوامع اسالمي، بسيج و گروه هاي نظامي         (اسالمي  

هاي ضدکارگري هستند    اين نهادها تشکل  .   هاي آنان در جريان است     از نمايندگان کارفرمايان و تشکل    

گزارشات قبلي سازمان جهاني     .  اند بندي شده  اش سرهم  که به وسيله شخص وزير کار و وزارتخانه          

 .کاربراين مسئله تاکيد دارند
 

هاي دست ساز رژيم       اعتباري همه تشکل     عالوه بر اين، کارگران ايران در اول ماه مه امسال بربي               

هم اکنون گروهي از نمايندگان واقعي کارگران ايران مانند آقاي              .  اند  باره کرده   تصريح و تاکيد چند    

محمود صالحي، شيث اماني و صديق کريمي تنها به دليل قصد برگزاري و يا برگزاري مراسم اول ماه                   

آقاي منصور اسانلو دبير سنديکاي کارگران شرکت واحد که مورد ضرب و            .  برند  مه در زندان بسر مي    

شتم شديد عناصر خانه کارگر و شوراهاي اسالمي کار قرار گرفته بود پس از چند بار دستگيري و                       

ازکارگران سنديکاي شرکت واحد    .  سال زندان محکوم گرديده است      ۵اکنون به دالئل واهي به        زندان، هم 

بازگشت به  .  براي بازگشت به کار تعهد کتبي گرفته شده تا عضويت خود ازاين سنديکا را لغو کنند                    

در همين حال برگزاري مجمع عمومي کارگران       .  کارگروهي از آنان تا هم اکنون دچار تعليق شده است          

 .هاي فزاينده از سوي رژيم روبرو گرديده است سنديکاي شرکت واحد با مشکالت و مخالفت
 

در طي سال گذشته تغييرقوانين کار در جهت نفض گسترده حقوق بنيادين کار، لغو تدريجي قانون کار                  

اي يافته    و حاکم کردن هرج و مرج در مناسبات کار از سوي رژيم جمهوري اسالمي شدت بي سابقه                   

و همچنين    ۹٨هاي سازمان جهاني کاربه ويژه مقاوله نامه            نامه  در راستاي اين تغييرات مقاوله     .  است

بيش ازگذشته مورد تعرض و نقض شديد       "  مصونيت حق تشکل  "و  "  آزادي تشکل "  ٨۷اصول مقاوله نامه    

 .گيرد و گسترده قرار گرفته و مي
 

ترين   بر اساس همه شواهد و داليل موجود که سازمان جهاني کار نيز بر آن آگاه است، نقض اساسي                    

 .اي گسترده و روزمره در ايران ادامه دارد حقوق کارگران ايران به گونه

از اين رو مذاکرات سازمان جهاني کار با نمايندگان جمهوري اسالمي از درجه اعتبار ساقط و                           

 .اصوالبرضدکارگران ايران است
 

ما شديدا به مذاکرات جاري با اين به اصطالح نمايندگان کارگران ايران معترضيم وتاکيد داريم که                       

 .هاي رژيم جمهوري اسالمي خودداري کند سازمان جهان کاربايد از به رسميت شناختن اين ارگان

ژوئن که در مخالفت و اعتراض به اين مذاکرات ودردفاع ازجنبش کارگري ايران از                  ٨ما در گردهمائي    

عالوه .  کنيم  سوي گروهي از فعالين کارگري سازمان داده شده است؛ شرکت و ازآن پشتيباني مي                   

ها و احزاب     هاي کارگري و سازمان      براين، خواستار پشتيباني و شرکت وسيع همه فعالين و تشکل            

 .  المللي در اين گردهمائي هستيم هاي کارگري بين سياسي و تشکل
 

 با تقديم احترام 

 کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 ۲٠٠۷ژوئن  ۵/  ١۳٨٦خرداد  ١۵

 AZAMI 
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 75012 PARIS,   FRANCE 
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