
 

 ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران
 ١۳٨۶مهــر          

١۴۸ 

 

  !نگذاريم ديگران براي ما تصميم بگيرند
اما يک  .  اين دو قطبي تر شدن وقايع هفته هاي اخير راه به کجا خواهد برد، چندان روشن نيست                 

چيز از هم اکنون روشن است که هر گاه عقب نشيني ملموسي از طرف مسئولين پرونده هسته                  
در .  اي ايران صورت نگيرد، جبران خساراتي که عايد کشور ما خواهد شد، چندان ساده نيست                

نوامبر آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنان با اين جمعبندي ارائه شود              ۲۲صورتي که گزارش    
که اين نهاد قادر نيست از صلح آميز بودن تالش هاي هسته اي ايران اطمينان به دست دهد،                      
عمال زمينه براي ورود به مرحله اي کامال متفاوت از پيش که همانا تدارک شرايط جنگي است،                   

 4صفحه رضـا اکـرمي               .   فراهم مي گردد

 مـرداد ۲۸به منـاسبت سالـروز 

 هوشنگ كشاورز صدر

در اوايل قرن بيستم، مردم ايـران صـاحـب      
حال آنکه قـبـل از     .  شوند حقوق اجتماعي مي

. انقالب مشروطه چنين حقي را نـداشـتـنـد        
پادشاه در حقيقت قدرت مطلقـه بـود و در         
 .کنار او يک نهاد ديگر؛ شريعت و شريعتمدار

 7صفحه راديو پيام آزادي ـ سوئيس    
 

 پرويز بابايي
همه احزاب در غفلت بودند و حزب توده هـم  

مرداد داده بـود،   ۲۵که اطالعات کودتا را در 
بنا به اظهار رهبرانش، از فـعـالـيـت هـاي            

ضمناً در اين زمينـه  .  خبر بودند زيرزميني بي
 . اشتباهات خود مصدق هم قابل تذکر است

 9صفحه راديو پيام آزادي ـ سوئيس    

 

  آيا خطر حمله نظامي و جنگ جدي است؟
 

ها نيست که تندتر شده است و چرخ            رسد که با بن بست مذاکرات فقط لحن ديپلمات            به نظر مي  

اي که هنوز راه اجتناب از آن مسدود          فاجعه.  حوادث در حال چرخشي جدي به سوي يک فاجعه است          

. بست سياسي کنوني است     هائي بلند و تعيين کننده در خروج از مخمصه بن            نيست، اما نيازمند گام   

 .شود تر مي گذرد، احتمال آن جدي خطر حمله نظامي اگر چه خطر بالواسطه نيست، اما هر روز که مي
 

تنها قدرتي که قادر است دولت ايران را وادار به تغيير سياست خود کند، اراده مردم خـود ايـران و       

هر گونه اقدام نظامي عليه ايران، به تقويت بحران . توانمندي جنبش دمکراسي و حقوق مدني آن است

آفرينان کنوني انجاميده و قبل از همه جنبش آزاديخواهانه مردم ايران را تضعيف و ناتوان خـواهـد   

 2صفحه سرمقاله              .ساخت

 

 راه رسيدن به صلح در خاورميانه
 

Linksruck  
  برگردان ناهيد جعفرپور

 14صفحه 
 

 نلسون ماندالي فلسطيني
 

Uri Avnery  
 برگردان ناهيد جعفرپور 

 19صفحه 

 روز جهاني )مهر 18(اكتبر  10
 مبارزه براي لغو حكم اعدام

 

جمهوري اسالمي تنها حکومتي در جهان اسـت    

 .سال را اعدام مي کند ١٨که نوجوانان زير 
 

جمهوري اسالمي تنها حکومتي در جهان اسـت    

 که از روش سنگساربراي اعدام استفاده مي کند
 

جمهوري اسالمي تنها حکومتي در جهان اسـت    

 .که در انظار و معابر عمومي اعدام مي کند
 

کشور مجازات اعـدام     ۲۵تنها در  ۲۰۰٦در سال 

درصد اين اعدام ها  فقط در  ۹۱صورت گرفته و 

کشور چين، ايران، عراق، پاکستان، سودان و    ٦

 .اياالت متحده امريکا انجام پذيرفته اند
 

از نظر تعداد اعدام ها نسبت به جمعيت کشور،         

 .جمهوري اسالمي داراي  مقام اول درجهان،است
 

 22صفحه و  13صفحه ،  5صفحه         

 

 گروه جمهوري خواه ايران ۹نشست هاي مشترک  
 براي گسترش همكاري ها در راستاي مبارزه عليه جمهوري اسالمي ايران 

 :در اين نشست ها نمايندگان سازمان ها و گروه هاي زير حضور يافتند

اتحاد جمهوري خواهان ايران، جنبش جمهوري خواهان دموکرات و الئيک ايران،  حزب دموکرات               

کردستان ايران، حزب کومه له کردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان هاي                

، شوراي )اکثريت(، سازمان فدائيان خلق ايران )به عنوان ناظر(جبهه ملي ايران در خارج از کشور

 24صفحه              .موقت سوسياليست هاي چپ ايران، مجامع اسالمي ايرانيان

 

 

 

 !شويم »حمايت از خانواده«مانع تصويب اليحه ارتجاعي و زن ستيز 
 

 24صفحه      کميسيون زنان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران   

 

 

 مين سـال تيـربـاران او ۴٠در” چـه گـوارا“با بـزرگـداشـت 
 

  نشست مشترک بسيج و سپاه با فرزندان چه گوارا

 !وقتي كه چه گوارا به بسيج تو دهني مي زند
 

اولين جمله  .  از فرزندان چه گوارا، دخترش صحبت مي کند        
. آب پاکي را روي دست تمام حضرات مي ريزد        "  آليدا گوارا "
، !"به نام مردم کوبـا سالم     ":   اينگونه  آغاز  مي کند      "   آليدا"
 ".ما ملتي سوسياليست هستيم"

 6صفحه آواي دانشـگاه                   



 ١۴۸اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۶مهـر    

اي تهران بايد خود را براي بدترين          جهان در ارتباط با برنامه هسته      “
او دليل آن را تالش ايران براي . ”چيزها که همانا جنگ است، آماده کند

ايران درصدد   “:  اي دانست و افزود که         دستيابي به سالح هسته     
گويم   من به مردم فرانسه مي     .  اي است   هاي هسته   دستيابي به سالح  

 .”چنين چيزي غير قابل قبول است
وزير خارجه فرانسه اگرچه اظهارات خود را بعدا تعديل نمود، اما                 
همين اظهارات در اين حد نيز نشان دهنده جدي بودن بحث حمله                  

در ادامه همين   .  نظامي به ايران در پشت صحنه ديپلماسي غرب است         
اظهارات نيز بود که سخنگوي رياست جمهوري فرانسه نيز تاکيد کرد            

غني سازي اورانيوم که توسط     )  برنامه(هيچ کس باور ندارد که        “:  که
براي ما، يک ايران مسلح به       .  ايران انجام مي شود، صلح آميز است        

 .”جنگ افزار اتمي قابل قبول نيست
وزير خارجه فرانسه اخيرا نيز به دنبال تعويق تصميم شوراي امنيت             

اي به وزراي     ، طي نامه  ۱+۵در مورد تشديد تحريم ايران در جلسه          
ها عليه جمهوري اسالمي      خارجه اتحاديه اروپا خواستار تشديد تحريم     

 .از طرف اتحاديه اروپا بدون تصميم شوراي امنيت هم شده است
وقتي که محمد البرادعي ، توافق آژانس بين المللي انرژي اتمي را                  
آخرين فرصت براي ايران اعالم کرد، توافقي که چندان هم از طرف               
دولت آمريکا وحتي اتحاديه اروپا مورد استقبال قرار نگرفت، هشداري          
توام با يک نوع نگراني در ارتباط با اقدامات ديگري بود که در پشت                 

اند و از ماهيتي ديگر          صحنه ديپلماسي ناکام با ايران، در تدارک          
 .برخوردارند و خبر از پايان فرصت ديپلماسي مي دهند

اما در مقابل؛ رژيم جمهوري اسالمي با اين تصور که کشتي حکومت             
آمريکا در منجالب افغانستان و عراق به گل نشسته است، هنوز از                

اي که در انتظار مردم و حتي خود رژيم درکمين است،                ابعاد فاجعه 
اگرچه با اوج گيري بحران، اخيرا ترس و وحشت در               .  آگاه نيست 

درون حکومت سرباز کرده است و تالش هائي هر چند هنوز بطئي و              
آرام براي مذاکره و آرام کردن دول قدرتمند جهاني آغاز شده است،              
اما نيروي نگران از جنگ در درون حکومت هنوز آهنگ حرکتش به                

اي نيست که بتواند هم بحران سازان بنيادگراي دروني را کامال              اندازه
پس بزند و هم اميدي در دل دول قدرتمند جهاني براي توقف ماشين               

 .جنگي محافل جنگ افروز برانگيزد
 

اي ايران به يک نقطه کور رسيده         توان گفت بحران هسته     در حقيقت مي  
دولت جمهوري اسالمي، هنوز حاضر نيست غني سازي را              .  است

هاي شوراي امنيت سازمان ملل را بپذيرد و دول           تعليق کند و قطعنامه   
غربي نيز در واکنش به توافق اخير آژانس با دولت ايران، نشان دادند              

ها و تعليق غني سازي در        که حاضر نيستند بدون پذيرش اين قطعنامه      
ها و نيز بسياري از کشورهاي         براي آن .  ايران، از راه رفته بازگردند     

مهم منطقه از اسرائيل تا عربستان سعودي، جمهوري اسالمي                  
 .برخوردار از توان تهيه سالح اتمي غير قابل پذيرش است

از طرف ديگر، مساله دولت آمريکا و متحدان آن و از جمله دول عربي              
با ايران، فقط به سياست جمهوري اسالمي در مورد پرونده اتمي                 

شود، سياست خارجي جمهوري اسالمي در منطقه نيز،             محدود نمي 
اعالم رسمي مداخالت سپاه پاسداران در عراق از        .  مزيد بر علت است   

طرف مقامات دولت آمريکا و انتشار خبر اعالم سپاه قدس به عنوان              
يک سازمان تروريستي، خطر درگيري نظامي بين دو دولت را خارج             
از دايره تصميمات شوراي امنيت بر سر مساله اتمي نيز محتمل                  

 .سازد مي
 

ها نيست که     رسد که با بن بست مذاکرات فقط لحن ديپلمات          به نظر مي  
 تندتر شده است وچرخ حوادث در حال چرخشي جدي به سوي يک

هاي اخير، بحث درباره امکان حمله نظامي اياالت متحده                طي هفته 
بخصوص، بعد از   .  آمريکا به ايران دوباره از سر گرفته شده است           

هاي قومي در     گزارشاتي که در باره دخالت دولت ايران در درگيري          
زني در مورد احتمال وقوع چنين حمالتي          عراق منتشر گرديده، گمانه   

از طرف ديگر، بن بست در مذاکرات هسته اي و             .  بيشتر شده است  
پاسخ ماندن مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل در اين مورد، هم             بي

چنين تاخير طوالني در تصويب قطعنامه جديد، به دالئل مختلف از                
در تشديد تحريم ها و اصوال          ۱+۵جمله اختالف در بين کشورهاي        

ادامه اين روند، بر اين گمان که ممکن است دولت آمريکا و متحدان                 
غربي آن راه ديگري را در برابر جمهوري اسالمي در پيش گيرند،                 

 .دامن زده است
بست در شوراي امنيت، فرماندهان نظامي آمريکا در             همزمان با بن  

اند که حاکي از دخالت        عراق و افغانستان گزارشاتي را منتشر نموده       
سپاه پاسداران جمهوري اسالمي، در امور داخلي اين دو کشور و به              
عبارتي تسليح نيروهائي است که عليه آمريکا در اين دو کشور مي                

ژنرال پتراوس فرمانده نيروهاي آمريکا در عراق در گزارشي          .  جنگند
روشن است که   ...  اين امر بيش از بيش        “به سناي آمريکا گفت که        

هايي را در عراق مبدل به        خواهد گروه   ايران از طريق نيروي قدس مي     
نيرويي مانند حزب اهللا کند، تا منافع ايران را تامين کرده و از طريق آن     

همچنين يک فرمانده  بلندپايه . ”با دولت عراق و نيروهاي ائتالف بجنگد
تجهيز “ارتش آمريکا در افغانستان نيز، جمهوري اسالمي ايران را به            

متهم کرده  ”  اي  هاي قوي کنار جاده     شبه نظاميان در افغانستان به بمب     
دريادار ويليام فالون، فرمانده ستاد مرکزي ارتش آمريکا گفته           .  است

هاي   سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران، اين نوع بمب           “:  است که 
اند، در    پيچيده و مرگبار را که در عراق مورد استفاده قرار گرفته               

همزمان، رابرت گيتس وزير    .  ”دهد  اختيار شبه نظاميان افغان قرار مي     
ها   ايم که همه گزينه     ما همواره گفته  “:  دفاع آمريکا تاکيد کرده است که     

اما روشن است که رهيافت ديپلماتيک و اقتصادي در          .  روي ميز است  
 .”دستور کار ما قرار دارد

به دنبال همين اظهارات نيز بود که خبر اعالم سپاه پاسداران به عنوان         
اي در مجلس نمايندگان و سناي         يک سازمان تروريستي به قطعنامه     

اين قطعنامه  .  آمريکا تبديل شد و به تصويب هر دو مجلس رسيد              
آور نيست، اما نشان دهنده فضاي         اگرچه براي دولت آمريکا الزام      

تاکيد بر تقابل با    .  حاکم بر مراکز تصميم گيري در اياالت متحده است         
هاي اخير، بيشتر از آن که بيانگر اهميت و يا              سپاه پاسداران طي ماه   

ابعاد نقش سپاه پاسداران در عراق يا افغانستان باشد، نشان دهنده              
گرايش به نظامي کردن رابطه با ايران و باز کردن راه براي اقدامات                
نظامي عليه آن به بهانه دخالت سپاه در امور عراق و افغانستان و يا                

 .مشارکت در کشتن آمريکائيان در اين دو کشور است
ترين اظهارات در مورد امکان درگيري نظامي با ايران را               اما صريح 

 : او با صراحت گفت که. برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه اعالم کرد

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

 

 آيا خطر
 حمله نظامي و جنگ

  جدي است؟



 

 ۳صفحـه    ١۳٨۶مهـر    ١۴۸اتحـاد کـار     

اي که هنوز راه اجتناب از آن مسدود نيست، اما               فاجعه.  فاجعه است 
بست   هائي بلند و تعيين کننده در خروج از مخمصه بن               نيازمند گام 

خطر حمله نظامي اگر چه خطر بالواسطه نيست،        .  سياسي کنوني است  
 .شود تر مي گذرد، احتمال آن جدي اما هر روز که مي

حمله نظامي به ايران، طبق اخباري که به بيرون درز نموده است، به               
صورت بمباران اهداف نظامي، اقتصادي و مراکز مربوط به تکنولوژي      

اين بمباران ها، اگرچه مي توانند خسارات مالي و            .  اتمي خواهد بود  
اقتصادي و نظامي سنگيني بر ايران وارد کنند، اما قادر به تغيير جدي             

بلکه بر  .  در وضعيت کنوني مناسبات جمهوري اسالمي با غرب نيست         
عکس، به تشديد وضعيت کنوني منجر مي شود و رژيم زخمي از اين              
حمالت، در اولين گام به تشديد سرکوب در ايران و بستن هر چه                   

در عين حال، تالش    .  بيشتر فضاي تنفس مردم ايران دست خواهد زد        
خواهد کرد تا با تشديد عمليات تروريستي در خارج از کشور، به                  

حاصل اين وضعيت وخيم تر شدن          .  جويي نيز دست بزند       تالفي
وضعيت مردم ايران و ناامني بيشتر در منطقه و به خطر افتادن                    

از اين رو اهميت دارد تا به هر ترتيب ممکن با           .  هاي بيگناه است    انسان
حمله نظامي امريکا و هرگونه بمباران اهداف نظامي و اقتصادي در              

 .ايران مخالفت شود
بايد توجه داشت که درگيري امريکا با ايران امروز فقط به مساله                  

حکومت فعلي امريکا درحال حاضر     .   شود  محدود نمي   »اتمي«بحران  
به شدت در باتالق عراق گرفتار شده است و در تالش است تا مفري                

هر راه حلي نيز بايد دو نکته         .  براي خروج از اين مخمصه پيدا کند        
اوال بتواند سيماي امريکاي قدرتمند را       :  اساسي را در برداشته باشد     

دار نکند و به ديگر سخن، نبايد واقعه ويتنام را تداعي کند، دوم                خدشه
اينکه بايد از قدرت گيري جمهوري اسالمي پس ار خروج امريکا از                

از اين رو، رابطه شيعيان عراق با حکومت ايران،          .  عراق جلوگيري کند  
امروز يکي از مشکالت اصلي امريکا در عراق است و تا زماني که                  
ايران توان کمک و پشتيباني از شيعيان عراق را داشته باشد، اين                  

هاي جنگ طلب امريکا در       جناح.  مشکل به قوت خود باقي خواهد ماند       
تهاجم نظامي به ايران و نابود کردن توان نظامي و اقتصادي آن، به                

سوال اينجا است که آيا      .  دنبال راه حلي براي اين مشکل نيز هستند         
تواند درست در همين عراق براي        ها مي   آنها به عواقبي که اين بمباران     

آنها به بار آورد واقفند و اهميت الزم را به آن ميدهند يا نه؟ يقينا                     
حمالت هوايي و بمباران، ضرباتي به توان نظامي ايران خواهد زد، اما            
از سوي ديگر، به تقويت رابطه حکومت ايران با دستجات شيعيان                
عراق نيز خواهد انجاميد و جمهوري اسالمي قادر خواهد بود در مقام            
مقابله با آمريکا، علني تر به تقويت اين دستجات و تشديد حمالت آن               

 .ها به نيروهاي امريکا در عراق خواهد بپردازد
ما تاکنون هر دو طرف را به ادامه گفتگوهاي متقابل، پذيرش                      

سازمان ملل وحل مناقشه اتمي از طريق آژانس بين الملي           هاي قطعنامه
اما اکنون بحران فراتر رفته و بخصوص در دو سال و           .  ايم  تاکيد کرده 

زاتر شده    نيم گذشته همواره سياست خارجي جمهوري اسالمي تنش        
از جمله از طريق اظهارات و اقدامات شخص احمدي نژاد در               .  است

مورد اسرائيل و هولوکاوست، اعتماد عمومي به سياستمداران ايران           
ترين حد خود رسانده و روابط ديپلماتيک با دولت ايران را              را به پائين  

اين امر بازتاب   .  در سطح بين الملي به طور فاحشي  تنزل داده است            
خود را در برخورد به توافق اخير آژانس با ايران بيش از پيش نشان               

هاي مورد    از يک سو، دولت  ايران با آژانس در برخي زمينه               .  داد
اش به توافق رسيده است، از سوي ديگر بدون           مناقشه در برنامه اتمي   

ها   توجه به اين توافق، بحث بر سر قطعنامه سوم براي تشديد تحريم             
 . جريان دارد

اين که  توافقات آژانس از نظر دول غربي، آمريکا و اتحاديه اروپا،                  
هاي شوراي امنيت کافي نيست، يک روي سکه           بدون پذيرش قطعنامه  

است، ولي روي ديگر سکه اين واقعيت است که کمتر کسي ديگر به                 
 .مذاکره با دولت فعلي و نمايندگان آن اعتماد دارد

هاي   اول از همه بايد به سازماندهي يک فشار همگاني عليه سياست              
رهبران جمهوري اسالمي انديشيد و مسئوليت همه کساني را که                 

در عين حال، بايد با        .  ها هستند، يادآور شد       مخالف اين سياست   
المللي احزاب و جريانات مترقي، عواقب            مراجعه به نهادهاي بين     

در .  بار هر گونه جنگ جديدي براي منطقه و جهان را متذکر شد             فاجعه
ورزي   دنياي امروز، بيش از هر زماني، زبان زور ديگر زبان سياست           

هاي انساني جهانشمول جزو اصول          در جهاني که ارزش     .  نيست
شناخته شده در حقوق بين المللي هستند، توسل به سالح تنها فاجعه              
انساني و زيست محيطي به بار نخواهد آورد، بلکه موجبات نفرت                 
. همگاني عليه مناديان به جنگ و خونريزي را فراهم خواهد ساخت               

وضعيت کنوني در عراق و بلبشوي حاکم بر اين کشور و سرنوشت              
بشريت امروز از    .  غم انگيز مردم آن، بهترين شاهد اين مدعاست           

ها    ترين حکومت     اي براي مقابله به غيرعقالني           ابزارهاي سازنده  
برخوردار است تا بدون توسل به جنگ و کشتار و آوارگي مردم  به                

 .اهداف خود دست يابد
شود، تنها قدرتي که قادر است         آن چه به کشور ما ايران مربوط مي         

دولت ايران را وادار به تغيير سياست خود کند، اراده مردم خود ايران             
هر گونه اقدام   .  و توانمندي جنبش دمکراسي و حقوق مدني آن است          

نظامي عليه ايران، به تقويت بحران آفرينان کنوني انجاميده و قبل از              
همه جنبش آزاديخواهانه مردم ايران را تضعيف و ناتوان خواهد                

چه از طريق تقويت باندهاي قدرت مسلح در حکومت و چه از             :  ساخت
 .طريق دامن زدن به احساسات مقابله با تهاجم بيگانه بر خاک وطن

بدترين سياست ممکن در حال حاضر در رابطه با حکومت ايران                  
چيزي جز آغاز جنگ با اين حکومت نيست و برعکس، تالش مجامع               
جهاني در منزوي کردن هر چه بيشتر حکومت اسالمي، محدود کردن            
معامالت تسليحاتي، جلوگيري از تنظيم قرارداد هاي اقتصادي کمپاني          
هاي بين المللي با حکومت ايران و در تنگنا قراردادن حکومت براي                
پيشبرد برنامه هاي خود، از جمله اقداماتي است که مي تواند حکومت             

 .را به عقب بنشاند
نيروهاي طرفدار صلح و دمکراسي و حقوق بشر در ايران بايد چهره             
ديگري از کشور و آينده آن به جهانيان ارائه دهند، چهره مدافع منافع              
ملي مردم ايران و نقش سازنده آن در دفاع از صلح و امنيت در منطقه               

  .و جهان

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم
 ”من مهندسم و مسائل را تحليل و استدالل مي کنم“آمريکا به ايران حمله نمي کند زيرا : احمدي نژاد



 رضـا اکـرمي 
 

  !نگذاريم ديگران براي ما تصميم بگيرند

 ١۴۸اتحـاد کـار     ۴صفحـه     ١۳٨۶مهـر    

بي خيال اين حرف ها، داريم مسافرت مي ريم مي گيم مي                         “
، در خارج به    )برگرفته از يکي از سخنان شفاهي اخير ايشان        (”  خنديم

اما نه تنها جا دارد که بيشتر گفته         .  اين موضوعات پرداخته مي شود     
. شود، بلکه ضروري است تا به راهکارهائي عملي نيز انديشيده شود            

من به نوبه خود اين روزها به همين سئواالت مي انديشيدم و همچنان             
. با خود مي گفتم چه مي توان گفت        .  مشغله اصلي فکري ام شده است     

مقاله اي را به برکت انترنت      .  به سراغ دغدغه هاي فکري پيشترم رفتم      
 ۱۳۸۱مهرماه    ۱۵که به تاريخ دوشنبه       "  سايت عصرنو "در آرشيو    
نگذاريم ديگران براي ما تصميم     "تحت عنوان   ۲۰۰۲اکتبر  ۷مصادف با 

 .چاپ شده است يافتم و مجددا خواندم!" بگيرند
اين مقاله پاسخي به مسئله مشخصي که اين روزها زير عنوان                    

اما به نظرم رسيد که به       .  مطرح است، نمي دهد      »پرونده هسته اي  «
شرايط پايه اي تري مي پردازد که در برخورد با وقايع امروز همان                

يا الاقل بايد بگويم من پاسخ ديگري به             .  نگاه را مي توان داشت       
با اين توضيح که هم متأسفانه      .  سئواالتي که خود طرح کرده ام، ندارم      

بخش مهمي از همان ارزيابي در پيشبرد سياست هاي دولت آمريکا              
در منطقه و نقش آتش بياري ديکتاتورهاي حاکم بر کشورهاي فوق              
الذکر به وقوع پيوسته است و هم راه حل هاي پيشنهادي مي تواند                 

 ۱۳۸۶مهرماه ۱۵ -۲۰۰۷اکتبر  ۷.    زبان حال داشته باشد
 

 :و اما عين آن يادداشت
----------------- 

در حاليكه مقامات مختلف جمهوري اسالمي به شعارهاي توخالي خود              

دهند،   مبني بر آمادگي مقابله با دخالت امريكا در منطقه و ايران ادامه مي             

تمامي شواهد بيانگر شمارش معكوس حمله به عراق و تنگ تر كردن حلقه 

 .دور ايران مي باشده محاصره ب

اشغال كويت و   (  ۱۹۹۱هاي حوادث     هرگاه رهبران عراق بي توجه به درس      

در هفته گذشته پذيرش بي قيد و شرط باز گشت          )  پيامدهاي فاجعه بار آن   

بازرسان سازمان ملل به عراق را به اطالع دبير كل اين سازمان نرسانده              

هاي   آتش بمب افكن     زير  در  بودند، بدون ترديد هم اكنون اين كشور         

 .قرار داشت »ائتالف جهاني عليه تروريسم«امريكائي و 

: ست، چراكه اوال     چنان به قوت خود باقي         اين نگراني متاسفانه هم     

 توليد  كردن مراكز   درصدد نابود   تنها  امريكائيان در اين منطقه از جهان،      

آسياي مركزي،    در  استقرار  هاي كشتار جمعي نيستند، بلكه پس از        سالح

باشد، كه    خاورميانه مي   تكميل استراتژي خود در      ها  هدف اصلي آن   

آوردن دولتي متمايل به      روي كار :  شامل  رسد  درمرحله كنوني به نظر مي    

ه اهميت عربستان سعودي ب      دامنه مانور و     درعراق، كاستن از     امريكا

 كه باساختارفئود الي،    كشوري(كننده نفت     توليد  ترين كشور   عنوان مهم 

يازده   رغم وابستگي شديد به امريكا، از        ليبنيادگراي آن، ع     سنتي و 

آلخره اب  و)  به سيستمي نامطمئن تبديل شده است         سو  بدين  سپتامبر

و .  مي باشد   روابط ايران و امريكا     يكسره كردن مناقشه بيست ساله در      

ريب به اتفاق كشورهاي اين منطقه حكامي بر مردم حكومت ق اكثر در: ثانيا

براي حفظ قدرت و منافع كنترل حاصل از چنين             مي رانند كه آماده اند     

ها انسان را قرباني       هستي ملتي را به آتش بكشند و ميليون            ،قدرتي

 .سازند

حتي   يا  ن ماه، هفته، و   يتعي  شاهد  اين روزها   كه مي دانيم اگر     طور  همان

پيش تدارك    ها  روز حمله به عراق مي با شيم، اساس اين پروژه از مدت            

كره شمالي به عنوان        عراق و   با اعالم ايران،     ديده شده است و     

 .گرديد آن آغاز يتوسط رئيس جمهورامريكا اجرا »محورشر«

مقابله با  "مقاله اي تحت عنوان       در  ۸۱فروردين ماه     همان زمان، حدود    در

" كار  اتحاد"  در"  راه آزادي گره خورده است      تهديدات خارجي به مبارزه در    

كره  ناگفته پيداست كه ايران، عراق و"به اين نكته اشاره شد كه  ۹۶شماره 

واكنش رقباي    و  منافع حياتي امريكا  وزن يكساني ندارند          شمالي درحلقه 

يكسان   يك از آنها    اروپايي امريكا درقبال حمله احتمالي به هر        منطقه اي و  

هاي فوق تاكتيك     درقبال رژيم   به احتمال قريب به يقين، امريكا        نيست و 

كه فرستادگان ويژه     عنوان مثال درحالي  ه  ب.  برد  نخواهد  كاره  واحدي را ب  

جهت حمله    عمومي جهان را    افكار  تا  راه افتاده اند  به    امريكا  رئيس جمهور 

 براي كره شمالي  به عراق آماده نمايند، برنامه ريزان كاخ سفيد اي مجدد

بحران «در حاليکه آخرين موضع رسمي جمهوري اسالمي پيرامون            
از زبان محمود احمدي نژاد در نماز جمعه اين هفته، روز                »هسته اي 

"بدين صورت بيان مي شود که         ۲۰۰۷پنج اکتبر    ز نظر ما ماجراي     ا: 
عده اي سر خود مي      "و اينکه   "  هسته اي ايران خاتمه پيدا کرده است        

روند و مي گويند که مي خواهند مذاکره کنند و دشمنان نيز چون در                 
ها استقبال مي کنند و مي خواهند             بن بست قرار گرفته اند از آن          

 ".دستاويزي براي خروج خود از بن بست پيدا کنند
از آقاي البرادعي در گفت و گو با روزنامه فاينشنال تايمز چاپ لندن،               

اميدوار يم که ايران ابهامات موجود در مورد فعاليت هاي           : "مي خوانيم 
هسته اي خود را تا پيش از تشکيل جلسه شوراي حکام آژانس در روز        

دو موضوع کليدي و مهم در چند هفته آينده          ". "نوامبر، برطرف کند    ۲۲
نخست اين که پژوهش و توانايي ايران در مورد غني          :  بايد روشن شود  

سازي تا کجا پيش رفته است و دوم، توانايي اين کشور براي استفاده              
من به ايراني ها گفته       .از مواد اتمي جهت توليد سالح تا چه اندازه است         

شما متعهد شده ايد که رفع ابهام        .  ام که اين آزمايشي براي شماست      
 ".اگر چنين کاري نکنيد، هيچ کس از شما پشتيباني نخواهد کرد. کنيد

هم زمان طي هفته هاي اخير شاهد تالش هر دم فزاينده مقامات                     
. فرانسوي براي شتاب بخشيدن به حوادث  مربوط به همين پرونده ايم           

اگر در تالش دولت فرانسه احتراز از بروز جنگ جاي برجسته اي                  
دارد، عليرغم تعابيري که از برخي سخنان رئيس جمهور و وزير                  

بايد "و يا   "  بمب ايران يا بمب باران ايران      "خارجه اين کشور مبني بر       
مي شود، يک مسئله    "  براي بد ترين شرايط که جنگ هست، آماده شد          

کامال روشن است که براي دستگاه ديپلماسي فرانسه اين فرض به                
قطعيت تبديل شده است که جمهوري اسالمي در صدد دستيابي به                
سالح هسته اي است و بدون ايجاد فشار متناسب با اهميت اين                     

در اين صورت نيز،    .  موضوع، از موضع خود عقب نشيني نخواهد کرد       
احتمال آغاز جنگ از طرف آمريکا و احيانا اسرائيل دور از ذهن نيست             
و در چنين صورتي در بهترين حالت، فرانسه در موقعيتي قرار مي                 
گيرد که به دنبال اشغال عراق توسط قواي صدام حسين قرار گرفت،              

 .که راهي جز مشارکت در جنگ ندارد
اين دو قطبي تر شدن وقايع هفته هاي اخير راه به کجا خواهد برد،                   

اما يک چيز از هم اکنون روشن است که هر گاه            .  چندان روشن نيست  
عقب نشيني ملموسي از طرف مسئولين پرونده هسته اي ايران صورت           
نگيرد، جبران خساراتي که عايد کشور ما خواهد شد، چندان ساده                

نوامبر آژانس بين المللي انرژي اتمي        ۲۲در صورتي که گزارش     .  نيست
همچنان با اين جمعبندي ارائه شود که اين نهاد قادر نيست از صلح                 
آميز بودن تالش هاي هسته اي ايران اطمينان به دست دهد، عمال                  
زمينه براي ورود به مرحله اي کامال متفاوت از پيش که همانا تدارک               

 .شرايط جنگي است، فراهم مي گردد
ما به عنوان يک ايراني، يک شهروند که از همه حقوق شهروندي خود               
 نيزمحروم شده، درچنين شرايطي چه خواهيم کرد؟ درکجا مي ايستيم؟

بيشتر (کساني که مدعي ايفاي نقشي در صحنه سياسي کشور هستند،           
چه مي گويند؟ هم اکنون در      ) منظور در صفوف حکومت اسالمي است     

کجا ايستاده اند؟ فرداي تحريم همه جانبه کجا خواهند ايستاد؟ و در               
شرايط بروز فاجعه جنگ چه خواهند کرد؟ اين ها و بسياري ديگر از                
سئواالتي از اين دست بي ترديد مشغله فکري و کاري بسياري از ما                

شايد در مواردي هم بيشتر از آن ها        . . ايرانيان در تبعيد هم بوده است     
که در ايران اند، که يا زبانشان در عصر سانسور و تهديد به همسوئي               
 با دشمن بسته است و يا اصال به قول رئيس جمهور اسالمي مي گويند 



 

 ۵صفحـه    ١۳٨۶مهـر    ١۴۸اتحـاد کـار     

 اعـدام بـس
  جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

  

ائـتـالف   " ، روز جهاني بر ضد مجـازات اعـدام،       ) مهر ۱۸(اکتبر  ۱۰چهارشنبه 
مرکب از سازمان هاي دفاع از حقوق بشـر، بـا     "  جهاني بر ضد مجازات اعدام

برگذاري يک کنفرانس مطبوعاتي در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک، بـه    
تالش ديگري در راستاي چهار دهه مبارزه مدافعان حقوق بشر در تحقق لغـو  

 .جهاني مجازات اعدام دست مي يازد
ثمره اين کوشش ها و مبارزات از يکسو لغو قانوني يا عملي مجازات اعدام در 

کشور عضو سازمان ملل متحد است و از سـوي ديـگـر         ۱۹۲کشور از  ۱۳۰
تسليم طرح قطعنامه اي از سوي اين ائتالف به دبير کل سازمان ملل مبني بـر    

تصويب اين قطعنامه در . مجازات اعدام در همه کشورهاي جهانتوقف قانوني 
 .دستور کار اجالس کنوني مجمع عمومي سازمان ملل گذاشته شده است

کشوري که همچنان به صدور حکم  ٦۲انگيزه اين قطعنامه اين است که اگر در 
اعدام دست مي يازند، شرايط و مقدمات لغو قانوني اين مجازات غيـرانسـانـي    
فارغ از داليل آن فراهم نيامده است، اين کشورها حداقـل بـا تصـويـب ايـن            

 .قطعنامه از اجراي احکام اعدام در کشورهاي خويش امتناع ورزند
هدف از برگذاري اين کنفرانس مطبوعاتي در مقر سازمان ملل و در بـرابـر         
هيأت هاي نمايندگي همه کشورها اين است که اين قطعنامه با اکثريت بـزرگـي   

ارقام و آمار رسمي نشان مي دهند کـه  .  نزديک به اتفاق آراء به تصويب رسد
کشـور     ۲۵تنهـا در       ۲۰۰٦اين انتظار توقع بي جايي نيست، زيرا که در سال 

کشور انجام  ٦درصد اين اعدام ها فقط در  ۹۱مجازات اعدام صورت گرفته و 
 .چين، ايران، عراق، پاکستان، سودان و اياالت متحده امريکا: پذيرفته اند

در سال کنوني مجازات اعدام در ايران افزايش چشمگيري داشته و بـيـش از     
 .ماه گذشته اعدام شده اند ۹تن طي  ۲۱۰

 نايب رييس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر عبدالکريم الهيجي،

منافع خود    كه تنها ملتي مي تواند از مصالح و          بنابر اين با اعتقاد بر اين     

دفاع نمايد كه قبل از هر چيز حق حاكميت بر سرنوشت خود را داشته                   

 ير در اين يا آن سياست گردد،       غت  رأي و اراده آن منشأ تصميم و         باشد و 

دمكراسي شتاب بخشيد، با وفاداري       بايد به مبارزات خود در راه آزادي و       

به تمام    به اين پرنسيب كه آزادي در فقدان استقالل مفهومي نخواهد داشت،   

“ آزادي”دستيابي به  هائي كه ممكن است گشايش بن بست سياسي و راحل

با احساس مسئوليت     و  اميد نبست   ،را در خارج از مرز ها جستجو نمايد        

پاي   تمام در تالش بود تا استبداد حاكم را با اتكاء به مبارزات مردم از                  

 .درآورد

كه   از مبارزات آزاديخواهان، مشروط بر اين       يالبته حمايت جامعه جهان   -۳

 هاي مورد قبول سازمان ملل متحد و مطالبه وظيفه و            در چار جوب ميثاق   

مي تواند در      ،با نظارت بين الملي صورت گيرد          ها و   مسؤليت دولت 

 .پيشرفت اين مبارزات نقش مهمي داشته باشد

از جمله    ،مخالفت با نقض آن در هر گوشه اي از جهان           رعايت حقوق بشر و   

هاي عضو سازمان ملل و امضاكننده ي اين             مسؤليت كشور   وظيفه و 

نقض حقوق بشر متأسفانه  در بخش عمده اي از جهان به              .ميثاق مي باشد  

امر عادي تبديل شده است و واكنش كشورهاي با نفوذ در اين سازمان نيز              

 انتقاد از اين روش و    .  ها شده است    اقتصادي آن   تابعي از منافع سياسي و    

مي   ها به رعايت وظايفي كه عهده دار مي باشند،              مراجعه دادن دولت   

 .بايست جزئي از مبارزه ي ما تلقي گردد

ها ي اخير اياالت متحده آمريكا در مراجع بين المللي              متأسفانه طي سال  

 همان.  نقشي تعين كننده يافته است      وحتي در مواردي بر فراز اين نهاد ها،       

 را  آخر  طور كه بارها شاهد بوده ايم، در اوضاع كنوني جهان حرف اول و             

در همين زمينه بد نيست به دو نمونه ي مشخص آن كه       . اين كشور مي زند

 :هنوز زمان زيادي از آن نمي گذرد اشاره داشته باشيم 

سپتامبر ما شاهد اين بوديم كه به دليل          ۱۱در افغانستان تا قبل از فاجعه       

 يا از طريق پاكستان، عربستان و        طور مستقيم و  ه  حمايتي كه آمريكا ب    

ترين جائي جهت ايفاي       ديگر متحدينش در منطقه از طالبان مي كرد، كم          

برخي ديگر  از كشورها كه مايل بودند به حمايت             نقش اتحاديه ي اروپا و    

باقي نگذاشت و كشورهاي فوق نيز دست به            ،برخيزند“  اتحاد شمال ”از

كه   اما زماني   .نزدند  ،هيچ عملي كه باعث مخالفت جدي آمريكا باشد           

دبليوبوش نه  جرج  دولت    ،موضوع سركوب طالبان در دستور قرار گرفت      

حتي ساعت حمله را از         بلكه  تنها منتظر تصميم سازمان ملل نگرديد،        

و يا مي توان به سرنوشت         .متحدين اروپائي خود نيز پنهان نگه داشت        

اعالم عدم    تنهادر افريقاي جنوبي اشاره داشت كه            »زمين«كنفرانس  

همان ابتدا بر     از  حضور رئيس جمهور آمريكا كافي بود تا سا يه شكست           

بنا براين ناديده گرفتن چنين وزني            .فضاي كنفرانس مستولي گردد     

 .ست بزرگا دراتخاذ  سياست خطائي

در اوضاع كنوني مراجعه به نهادهاي بين المللي به اشكال مختلف و                 -۴

يا   اعم ازاحزاب حاكم و     (مذاكره با احزاب و سازمان هاي خارجي                

اپوزيسيون در جريان   .  ستا  نه تنها مشروع، بلكه ضروري    )  دراپوزيسيون

 ديدگاه  هاي جنگ طلبانه،    مذاكرات خود مي تواند ضمن مخالفت با  سياست    

راه هاي    هاي خود نسبت به روند تحوالت، تقويت اشكال مبارزات مردم و           

 . تضعيف استبداد و خود كامگي حاكم بر كشور را مورد گفتگو قرار دهد

يمن   دو  اتحاد  يا  نقشه هايي چون فروپاشي كشورهاي بلوك شرق و           

درمورد ايران كه موقعيتي به غايت        و  تدارك مي بينند    را)  جنوبي  شمال و (

 .»بسيارمتفاوت ومتنوع خواهد بود تاکتيک ها پيچيده عمل مي كند، احتماال
 روي يكديگر،   بر  مربوط به مذاكرات دو كره و بازشدن محدود مرزها          اخبار

هاي مواضع مقامات     به روزشدن احتمال تهاجم نظامي به عراق و زيگزاگ         

 نظامي آغاز   آشكار  كه از تهديدات صريح و       ايران  رابطه با   امريكايي در 

جهت يافته    رييغروندهاي داخلي ت    به تاثيرگذاري بر    اين اواخر   و  گرديد

اين واقعيت است كه تعقيب چنين پروژه اي براي               همگي بيانگر   ،است

ست كه  ا  حالي  اين در   دست اجراست و    اولويت تمام در    مقامات واشنگتن با  

مقامات صاحب قدرت رژيم جمهوري اسالمي همچون گذشته به دادن شعار           

 .ندا و دامن زدن به فضاي تشنج و جنگ افروزي مشغول
در چنين شرايطي مسئوليت ما مردم و نيروهاي اپوزيسيون رژيم چند              

ضمن مقابله با تهديدات       ،ما مي بايست زير تيغ سركوب        .  برابر است 

روزه  مبارزه بر خيزيم كه هربه احتمالي خارجي، با عواملي در راس قدرت 

 هر صداي اعتراض را با زندان و         در صدد نفت پاشيدن بر اين آتش اند و         

 خواه  و    آزادي  ،اين ميان كار نيروهاي مترقي       در.  دهند  گلوله پاسخ مي  

 .بس دشوارتر است )هاي خارجي قدرت مستقل از حكومت و(مستقل 

هاي گذشته در همين زمينه صورت گرفته اند به سهم             مباحثي كه طي ماه   

هاي   ها وشخصيت   سازمان  ،نزديكي احزاب   خود در تدقيق مواضع و      

. خارج از كشور مفيد بوده است       مطبوعاتي در داخل و     سياسي و   ،اجتماعي

ست كه در برخورد به برخي      ا  مبرميت اوضاع به گونه اي      اما حساسيت و  

كه به اين هدف      با اميد به اين     .ها، مي بايست پاسخ روشن داشت       گره گا ه  

 .نزديك شويم به نكات زير اشاره مي شود

ست كه اتخاذ سياست و  اقدامي به        ا  بغرنجي شرايط ايران به گونه اي       -۱

شايد اين ظنز تلخ تاريخ ماست        .ظاهر متناقض اجتناب ناپذير شده است     

كه مي بايست ضمن مطالبه از اتحاديه ي اروپا مبني بر محدود ساختن                

هاي   تابع قراردادن آن به رعايت ميثاق       روابط خود با جمهوري اسالمي و     

 تالش كنيم تا رابطه اي رسمي و         ،از جمله رعايت حقوق بشر      ،بين المللي 

داليل   .آمريكا بر قرار گردد     علني در چار جوب عرف بين الملل بين ايران و         

 تنها به اين واقعيت اشاره مي       ،جهت كوتاه كردن سخن   .  اين امر بسيار است   

در اساس  ،  كنيم كه از مقطع اشغال سفارت آمريكا در تهران تا به امروز              

و برعكس،    مردم ايران بوده اند كه بهاي سنگين اين مناقشه را پرداخته اند           

بر فضاي  “   شيطان بزرگ ”حضور سايه سنگين      قطع ارتباط با آمريكا و     

“ هاي  خط امامي ”ايران، صرفا مصرف داخلي داشته و وسيله اي در دست            

ذوب شوندگان در   ”پس از آن، منبع تغذيه قدرت         ديروز در قبضه قدرت و    

خواه به اتهام وابستگي      همچنين وسيله سركوب نيروهاي آزادي      و“  واليت

بنا بر اين يكي از مطالبات اپوزيسيون مي بايست           .  به دشمن بوده است   

هاي   بست  بند و   و  آمريكا از پشت صحنه     خارج كردن مناسبات ايران و     

معيارهاي پذيرفته شده در سطح بين المللي         پنهان، و كشاندن آن به ترم و   

 .باشد

آقاي خامنه    .احتماال انجام اين امر با دشواري بزرگي روبرو خواهد شد            -۲

منافع   را بر افكار و     تر از آن است كه منافع عمومي كشور ما        “  باغيرت”اي  

كه اين قدرت به طور  مگر اين. ارتجاعي روحانيت حاكم ترجيح دهد فردي و

  .جدي در مخاطره قرار گيرد



 ١۴۸اتحـاد کـار     ٦صفحـه     ١۳٨۶مهـر    

 ١۳٨٦مهر  ۳_ دانشگاه تهران، دانشکده ي فني 
 

سومين روز از چهار روز برنامه بسيج                

دانشجوئي دانشگاه علوم پزشکي تهران با           

 !"چه مثل چمران"عنوان 
 

سناريوي چند قسمتي دعوت از چهره هاي           
چپ شناخته شده دنيا به تهران و سپس               
اهداي چفيه به همراه ماچ و بوسه و دست             
فشردن با بسيج و سپاه، چندي است که               
. درجمهوري اسالمي ايران شکل گرفته است       

اين بار فرزندان ارنستو چه گوارا به دعوت           
پسر (بسيج به ايران آمده اند، کاميلو گوارا            

 ).دختر او(و آليدا گوارا ) ارنستو
 

. قرار است ايهام داشته باشد    "  چه مثل چمران  "
چه "به کار ساختن دو کلمه         "  چ"هم حرف    

چه -"  چه"مي آيد و هم        "  چمران"و  "  گوارا
بگذريم از کارنامه   !  است"  چمران"مثل    -گوارا

. کاري چمران و داستان هاي مربوط به آن          
روز پخش فيلم     ۴:  کل سناريو عبارت است از    

از آمريکاي التين و کوبا و در سومين روز،           
برنامه سخنراني فرزندان چه گوارا و مهندس        

(!) ومهندس)  برادر دکتر چمران  (مهدي چمران   
 .حاج سعيد قاسمي

 

و نه  !  مثل چمران باشد  "  چه گوارا "قرار است   
که حتي برعکس آن هم مضحک          (برعکس  

کتابچه اي که اول برنامه به دست ما            ).!است
مي دهند، سراسر پر است از مقاالتي که               
بدجوري سعي دارد نهضت اسالمي ايران،          
نهضت مستضعفان، حزب اهللا لبنان،                 
راديکاليسم اسالمي و همه و همه را همپايه و          

چريکي چه   _در راستاي جريان کمونيستي      
و حتي چه گوارا را تقليل دهد به         .  گوارا بداند 

و چه مقاله   .  عدالت طلبي مذهبي    -به اصطالح -
ها که سعي شده نقش مذهب و عرفان را در            
آمريکاي التين و شخص چه گوارا کشف و           

 !سپس برجسته کند
 

از قبل الاقل   .  شروع مي شود    ۳برنامه ساعت   
ي (درصد ظرفيت سالن را بسيجي ها             ٦٠

دو نفر آنها در پشت      .  پر کرده اند  )  دانشجو؟
"سر من صحبت مي کنند        آماده باش اگر    : 

 ".درگيري پيش اومد حالشون رو بگيريم           
بسيجي ها دور تا دور سالن تصاوير بزرگ          
مبارزان مختلفي را در کنار رهبران                  
: راديکاليسم اسالمي در دست گرفته اند            

خميني، سيد حسن نصراله، چه گوارا، رهبران       
 ...!حماس و

. سخنران اول مهندس حاج سعيد قاسمي است      
 :مجري بسيجي گاف مي دهد در معرفي او

او در پايان، بسيار راضي از       .  خطاب مي کند  
سناريويي که نوشته و قرائت کرده، از صحنه        

 .پائين مي آيد و در رديف اول مي نشيند
بعد از حاج سعيد، مهندس مهدي چمران              

مهدي چمران دو دوره است       .  صحبت ميکند 
در دور  .  که رئيس شوراي شهر تهران است       

اول احمدي نژاد با کمک فشارهاي هم او به            
شهرداري تهران گماشته شد و همين مهدي          
چمران و حمايت هاي بي دريغش از احمدي           
نژاد در مقام شهردار تهران و بعد ها تا                
نامزدي رياست جمهوري و سپس رياست          
جمهوري احمدي نژاد ادامه يافت تا اينکه پس         
از به قدرت  رسيدن احمدي نژاد هميشه در            

مهدي چمران رفيق    .  کنار او حضور داشت     
حاال .  گرمابه و گلستان احمدي نژاد است          

دکتر "مهندس مهدي چمران از برادرش              
و در مورد شخصيت و         "  مصطفي چمران  

از نبوغ او در علم       .  زندگي او صحبت ميکند    
فيزيک، مبارزات او و اينکه مي توانست در            
آمريکا بماند و تدريس کند ولي مبارزه را             

او لبنان را پايگاهي کرد براي       "انتخاب کرد و    
 ".مبارزه با رژيم شاه و مبارزه با اسرائيل           

مهدي از دست نوشته هاي مصطفي چمران          
مي خواند و آنقدر حرف مي زند که بسيج              
دانشجوئي سه بار با گذاشتن برگه جلوي او          
. اخطار مي دهد که وقتش تمام شده است            
 .مهدي چمران اشاره اي به چه گوارا نمي کند
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همه .  ميرسد"چه گوارا "سپس نوبت به فرزندان   
منتظرند که آنها در مقابل مواضع شيطاني و          
سراسر تحريف آميز حاج سعيد و ديگران           

از فرزندان چه   .  چگونه موضع گيري مي کنند    
اولين جمله  .  گوارا، دخترش صحبت مي کند      

آب پاکي را روي دست تمام          "  آليدا گوارا "
آنجا که برنامه با قران       .  حضرات مي ريزد   

آغاز شده و از مجري و حاج سعيد و هر نقل            
با نام خدا و آيات و        "  حضرت امام "قول از    

احاديث به زبان عربي است و هر صحبتي و           
آوردن نام خميني با صلوات همراه است و از         
قران و اسالم و حتي مذهبي بودن چه گوارا           

 :آليدا اينگونه آغاز مي کند. صحبت مي شود
ما ملتي  "،  !"به نام مردم کوبا سالم    ": آليدا گوارا

تمام نقشه هاي حاج      ".  سوسياليست هستيم 
سعيد و بسيج و سپاه براي بهره برداري از           

آليدا در طول   .  اين برنامه نقش بر آب مي شود
صحبت هاي حاج سعيد، وقتي که مترجم براي 
او ترجمه مي کرد، به حالت اعتراض و نفي، با          

اکنون با  .  عصبانيت سرش را تکان مي داد        
همين دو جمله اول آليدا، حاج سعيد و ديگران         

ما ممکن  "آليدا مي گويد    .  سر به زير انداختند   
است اهداف مشترکي با هم بيابيم، اگر چه            

ملت کوبا با   : "و".  تفاوت فرهنگي داشته باشيم   
ما در  .  انديشه هاي سوسياليستي آبديده شده    

يک ميليون کوبائي   .  کنار مردم آنگوال جنگيديم   
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ايشان سابقه حضور در لبنان، فـلـسـطـيـن،      " 
عراق و بوسني هـرزگـويـن را      _  جنگ ايران 

!". اتفاقات امروز در عراق (!) دارد و البته ناظر
حاال مي شد اصال به اين شکل لـو نـدهـنـد       ( 

ايشـان يـک     "   ). قحضور خودشان را در عرا
 ".چريک انقالبي و يک مبارز بين المللي هستند

حاج سعيد از تمامي امکانات تاتري براي            
از .  جلب نظر شنوندگان استفاده مي کند          

... پوزخندهاي بي جا و بغض و سکوت و            
را در  "  چه گوارا "حاج سعيد تالش مي کند        

قابل احترام جلوه     "  مقطع زماني خودش    "
زنده بود حتما  "! چه"اگر امروز مرحوم : "بدهد

حاج سعيد    ".در لبنان و در کنار حزب اهللا بود       
از اعتقادات مذهبي و ايمان به خدا و مسيح            

پرده بر ميدارد و در حالي که        "  چه گوارا "در  
بي ربط به اين موضوع را از       "  صفحاتي کامال 

او مي    !مقاالت چه مي خواند بغض مي کند        
گويد در جنگ ايران و عراق دو ابرقدرت             
شرق و غرب، هم کمونيسم منحط و هم              
امپرياليسم خونخوار آمريکا در مقابل             

انقالب "ايستادند چون     "  حضرت روح اله    "
او مي گويد     ".حضرت روح اهللا انفجار نور بود     

يعني -اگر اين جنگ نبود حتما شما ها                
زودتر به ايران مي         -فرزندان چه گوارا    

"آمديد مي دانم قلبتان براي آمدن به ايران          : 
حاال ما در کنار هم هستيم تا            .  مي تپيده 

: مي گويد ".   تاکتيک ها يمان را يکي کنيم         
امروزه کمونيسم همانطور که حضرت روح       "

اهللا پيش بيني کرد به زباله دان تاريخ پيوسته         
است و تنها راه نجات جهان، نهضت عدالت           

 ".جويانه ديني و توحيدي است
حاج سعيد تمام تالش خود را براي لجن مال          

به کار  "  چه گوارا "کردن ايده ها ي کونيستي       
رو )  پسر چه (او حتي به کاميلو        .  مي برد 

شما پسر برومند مرحوم    : "ميکند و مي گويد   
چه هم از لحاظ ظاهري و قيافه شايسته              
هستيد واز آن مهمتر هم اکنون تجربه               
. درخشان مسلمانان مبارز را پيش رو داريد       

پس از شما دعوت مي کنم به صف ما                 
بپيونديد و مانند پدرتان وارد صحنه مبارزه        

حاج سعيد بارها اشاره مي کند  ".واقعي شويد
که نه مردم کوبا، نه فيدل و نه چه گوارا،               
هيچکدام سوسياليست و کمونيست نبوده اند      

او از  .  و اين را بارها فيدل اذعان کرده است        
تنفر فيدل و چه گوارا و مردم کوبا از                  
شوروي سوسياليستي به خاطر همه عملکرد      

حاج سعيد جابجا    .  هايش صحبت مي کند     
 ! و برادر کاميلو! فرزندان چه را خواهر آليدا

 

 آواي دانشگاه _ کاوه
 

  گزارش نشست مشترک بسيج و سپاه با فرزندان چه گوارا
 

 !وقتي كه چه گوارا به بسيج تو دهني مي زند
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سال ما حکومتي داشتيم که در آن اراده           ١۹
تا    ١۹٠٦از   .  مردم در حقيقت مرعي بود        

کودتاي ديگري رخ داد       ١۹۲۵قبل از   .  ١۹۲۵
آن .  که بعد منجر به سلطنت رضاشاه شد          

کودتايي بود که به وسيله ايشان، دويزيون         
قزاق و با موافقت و همکاري دولت انگليس           

البته اين نيز خود داليل     .  در ايران اتفاق افتاد   
بسياري دارد که من از ذکر آن داليل در اين           

کنم، چرا که ديگر وقتي        جلسه خودداري مي  
در .  شوم  پس گذرا رد مي     .  نخواهيم داشت 

، ما در   ١۳۲٠تا جنگ جهاني دوم يعني        ١۹۲۵
حقيقت در قالب مشروطه، نوعي از اراده            

ظرف مشروطه بود،     .  فردي حاکم داشتيم    
اراده مردم   .  ولي مظروف مشروطه نبود      

چنانکه .  حاکم نبود، اراده فردي حاکم بود        
يعني يکبار در   .  مکرر خود رضاشاه گفته بود    

جواب مخبرالسلطنه هدايت يا در جواب             
که شرايط     ١١يا     ١۳١٠فرزين در سالها      

کشور هم خيلي آرام شده بود و گفته بود که          
االن ديگر بهتر است در کشور احزابي داشته        
باشيم و از اين قبيل حرف ها، رضاشاه به            

 ٦استناد نوشته آقا مخبرالسلطنه هدايت که         
وزير ايشان بودند، صريح           سال نخست  

گويند که نه آقا، همه کشورهاي دنيا انواع          مي
اينجا حکومت،  .  و اقسام حکومتهايي دارند     

 .حکومت يکنفره است
ايم و حاال اين وقايع دارد         ما مشروطه داشته  

پس زير اين پرده، زير جامعه،       .  افتد  اتفاق مي 
_ اين را هم ما تازه يادگرفتيم_” سونامي“اين 

با اينکه من   .  يک حرکت و يک موجي هست       
توانم   اي از خدمات رضاشاه نمي        منکر پاره 

بله، تمرکز درست کرد، بسيار درست      .  بشوم
بسيار .  يک نظم و نسقي پيدا شد          .  است

ولي خب اينها بعد از هر تحولي       .  درست است 
ايشان اينها   .  آيد   مثل يک انقالب پيش مي        

خيلي درست  .  راخيلي زود جمع و جور کرد      
ولي ايشان يک چيز را متوقف کرد و          .  است

يعني با  .  آن در حقيقت کيفيت مشروطه بود       
بندان آزادي،    نقض آزادي، با جلوگيري و راه      

در حقيقت تحول تاريخي جامعه دچار اشکال       
در .  ۲٠اين ادامه پيدا کرد تا شهريور        .  شد

به محض اينکه ايشان افتاد،             ۲٠شهريور
العمل هايي در جامعه رخ       ديديم که چه عکس   

های سخت و     العمل ها از مقابله     اين عکس .  داد
برخوردها در نقاط مختلف ايران شروع شد         

سرپوش اختناق  .  و رسيد تا تشکيل احزاب      
انواع .  جامعه مثل فنر پريد   .  برداشته شده بود  

اين هم باز جواب    .  و اقسام احزاب درست شد  
يعني جامعه شروع کرد به ترميم آن       .  آن بود 

اشکال هر کودتا   .  جريان گذشته و توليد آينده    
کند اين    وجرياني که جامعه را متوقف مي        

است که بعد جامعه مجبور به ترميم است و          
يک ترميم  :  در مقابل آن دو وظيفه وجود دارد      
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شود که صورت مذاکرات آن پيش        تشکيل مي 
تنها بگويم که قانون اياالت و          .  من هست 

گذرد که نزديک به       واليات از اين مجلس مي     
قانون اساسي آن صد و      .  سيصد ماده دارد  

بينيد با چه     يعني مي .  هفت يا هشت ماده دارد    
دهد که اين نظم       کوششي نظم به جامعه مي     

خب اين نتايج خيلي    .  اداره کننده جامعه باشد   
بعد .  توانسته در برداشته باشد     بزرگي هم مي  
. کودتا داشتيم، تا به امروز       ۳از مشروطيت   

البته امروز نوع ديگري است، حکومت آقاي         
خميني و اعوان و انصار نوع ديگري است که         

 .توان در جلسه ديگري صحبت کرد مي
: کودتا داشتيم     ۳ولي پس از مشروطه ما          

که وقتي   .  يکي کودتاي محمدعليشاه بود       
محمدعليشاه ديد مجلس تشکيل شده و ديگر        
او اختياراتش تمام شده، توپ و شار و               
فرمانده روسي و قزاق ها ريختند جلوي             

کنم کالم را،     مجلس، که من اصالً مکمل نمي      
که خودش قضيه مفصلي است آن يکسال           

توصيه من اين است که همه کتاب        .  مشروطه
اين يک  .  صورت مجلس اول را نگاه کنند         

کودتا شد و در حقيقت حقوق مکتسبه مردم          
به وسيله پادشاه وقت يعني محمدعليشاه           

حکومتي که به   .  ناديده گرفته شد و قطع شد      
وسيله مردم به کار افتاده بود قطع شد و دو           

يعني مردم   .  مرتبه اراده فردي حاکم شد        
مردم .  حقوقي داشتند، اين حقوق سلب شد        

اين طلبکاري و   .  طلبکار شدند و دولت بدهکار    
. آورد  اي به دنبال خود مي      بدهکاري يک نتيجه  

اين منازعه بزرگي را در همان دوره آغاز            
کرد که منجر به استقرار مجدد مجلس و فتح          

پس اين مطالبات و    .  تهران و خلع پادشاه شد    
در حقيقت نقض حقوق مردم، نقض حقي            

کند و بعد اين        است که آنها را طلبکار مي        
دوره طلبکاري ممکن است مکنون بماند و           

اي تبديل شود که      بعد ممکن است به منازعه     
تواند   مي.  تواند انقالب باشد     اين منازعه مي   

دوره  .نوع ديگري از حوادث باشد              
  .محمدعليشاه به اين شکل گذشت

آقاي هوشنگ کشاورز صدر، معلم و               -

سال   ۲٨پژوهشگر سابق دانشگاه تهران، اکنون      

است که به عنوان پناهنده سياسي در خارج از          

آقاي کشاورز صدر، خود     .  برد  کشور بسر مي  

مرداد و پدر ايشان      ۲٨يکي از شاهدان کودتاي     

آخرين استاندار دکتر مصدق در اصفهان بوده        

خانواده آقاي صدر يک خانواده سياسي       .  است  

بوده که به دنبال کودتا و رويدادهاي پس از            

 . آن، اين خانواده به نوعي از هم پاشيد

مرداد است، روزي که      ۲٨آقاي کشاورز، امروز    

کودتاي آمريکايي شاه و دربار و هواداران            

بينيد   شما اين کودتا را چگونه مي     .  دربار رخ داد  

دهد و به      و اصوالً چرا يک کودتا رخ مي           

مرداد به نظر شما      ۲٨خصوص چرايي کودتاي    

 کدام است؟

کودتا .  سؤال خيلي سنجيده اي است           -
مربوط به دوراني است    .  اي است جديد    مقوله

اگر ما  .  شوند  که مردم صاحب حقوقي مي      
بخواهيم به منشا آن نگاه کنيم، بنده تاريخ           

و يک  .  کنم  ايران را به دو بخش تقسيم مي         
انقالب مشروطه و تمام      :  گذارم  مميزي مي 

چرا که بعد از انقالب       .  تاريخ گذشته ايران   
مشروطه يک تغيير کيفي بزرگ در جامعه           

دهد و در اوايل قرن بيستم،           ايران رخ مي   
. شوند  مردم ايران صاحب حقوق اجتماعي مي     

حال آنکه قبل از انقالب مشروطه چنين حقي         
پادشاه در حقيقت قدرت مطلقه       .  را نداشتند 

بود و در کنار او يک نهاد ديگر؛ شريعت و             
تا سالهاي سال بعد از اعراب،         .  شريعتمدار

به ويژه بعد از صفويه، که        .  اين قضيه بود   
دادند و در      اينها قدرت اصلي را تشکيل مي       

انسان ايراني، انسان    .  کردند  جامعه عمل مي   
يعني در حقيقت وقتي خواجه        .  رعيت بود 

ملک و رعيت همه سلطان     :  گويد  الملک مي   نظام
راست، يعني از باال تا پايين همه نوکر                  

پادشاهند و پادشاه هر تصميمي براي او            
بعد از مشروطه   .  بگيرد، بايد مجري آن باشد    

اين قاعده برهم خورد و انسان صاحب              
 .حقوق شد

 بعد از فرمان مشروطه، بالفاصله مجلس اول 

 جمشيـد مهـر ـ راديو پيام آزادي ـ سوئيس
 

 مـرداد ۲۸به منـاسبت سالـروز 

 مصاحبه با هوشنگ كشاورز صدر
، ” بـاقـر مـومـنـي       “ مـرداد، مصاحبه اي با آقايان  ۲۸راديو پيـام آزادي ـ سوئيس، پيرامون کودتاي 

متن مصاحبه با آقاي باقر مـومـنـي در      .  انجام داده است”  هوشنگ کشاورز صدر“ و ”  پرويز بابائي“ 

نشريه اتحــاد کــار به چاپ رسيد و متن دو مصاحبه ديگر در اين شماره اتحــاد کــار   ۱۴۷شماره 

صداي اين مصاحبه در سايت انترنت سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران قـابـل     .  به نظر شما مي رسد

 .دسترسي است
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در حقيقت مطالبات مردم هم در زمينه حقوق              ۲٠بعد از شهريور      

اجتماعي و سياسي داخلي بود، هم به دليل استبداد و به يغما رفتن                  
براي مدت طوالني مردم را       ١۹۳۳مثالً قرار داد    .  هاي ملي آنها    سرمايه

آمد، چيزي که به      پولي که از آن درمي    .  زير اسارت شرکت نفت قرارداد    
رسيد، اگر اشتباه نکنم، ششصد هزار ليره پولي بود که ما از                  ما مي 

داري انگليس    و اين در مقابل منافعي که خزانه       .  گرفتيم  شرکت نفت مي  
. نيروهاي ملي پيدا شدند   .  خب نيروي چپ پيدا شد    .  برده بود، هيچ بود   

و در اين دوره يکي از مسائل جنبش ملي شدن نفت             .  جنبشي پيدا شد  
جنبش ملي شدن نفت در حقيقت شايد بشود گفت زمينه اصلي               .  بود

اين کودتا بايد با تأسف بگويم که منجر به             .  مرداد بود   ۲٨کودتاي  
سالهاي سال، باز تحول تاريخي دوره مشروطه راه بندان         .  حوادثي شد 

کنم که نوعي ديکتاتوري مدرن به         اين را به آن خاطر عرض مي       .  شد
در حقيقت از حزب      .  روي کار آمده بود که همه خاطرشان هست            

گويم   باز مي .  رستاخيز، مسائل حکومت فردي، يک چيزهايي مرعي بود       
ولي باز تحول تاريخي بود که به دليل فقدان آزادي          .  در قالب مشروطه  

ها و به دليل اينکه جنبش روشنفکري ايران امکان رشد و گسترش                 
نداشت، به خاطر اينکه تا رشد و گسترش پيدا کند با مسائل سياسي                

همه حق کارهاي اجتماعي دارند     :  شود و شاه مکرر گفته بود       مرتبط مي 
ولي سياست موقوف، سياست مربوط مي شود به حزب رستاخير،              

خب اينها باز جامعه ايران را انباشت از مطالبات کرد و در حقيقت             .  مثالً
رفت و با تأسف به جايي رسيد که يک             رفت و پيش    اين مطالبات پيش  

نهاد عقب مانده قديمي، اين بار در حاصل اين مطالبات، که منجر به                 
اي شد و انقالب بهمن پيش آمد، اون آمد حاکم شد و ما دچار                  منازعه

 .بينيم که االن هم گرفتار آن هستيم آسيب بزرگي شديم و مي
مرداد بگيرم، با تحوالت       ۲٨توانم از کودتاي       اي که مي     نتيجه عمده 

امروزي که در دنيا مرعي است، اين منجر ميشود به حوادث نامطلوبي            
توانست منجر شود؟ براي اينکه جنبش و مردم          چرا مي .  ۵۷مثل انقالب   

توانست پاسخ شريعت ساخت ايراني با آن نظام               به چه کسي مي     
توانستند اين کار را       روحانيت را بدهد؟ روشنفکران واقعي ايران مي        

توانست اين پاسخ را بدهد؟       بکنند؟ روشنفکري که ردش کرده بود مي       
چرا او اين امکان را پيدا نکرد، اين بدان دليل است که روشنفکر فضاي              

نهالي است که ريشه بسيار کوچکي دارد، با فقدان            .  خواهد  رشد مي 
گويم   ولي مثالً فرض کنيد نهال شريعت، بنده مي . شود آزادي خشک مي

ايراني، شريعتي که از بعد از دوره صفويه به اين شکل درست                     
شود، اين سابقه تاريخي دارد، هر قدر هم که خشکسالي به او بزند،               مي

مرداد اين نتيجه نامطلوبي      ۲٨پس يکي از نتايج      .  شود  اين خشک نمي  
اين وقايع به آن مسائل مرتبط است       .  بود که من هميشه مد نظرم هست      

قابل .  و البته بگويم، شايد نه صد درصد آن، ولي اين قابل تأمل است              
 .تفکر است
شود؟ بنده به شما خيلي         شود که اينگونه مسائل پيدا مي         چطور مي 

چون رضا شاه، در حقيقت به        ۲٠بعد از شهريور    :  سهل و راحت بگويم   
قول مخبرالسلطنه هدايت، کاله ها را عوض کرده بود و زير کاله ها                 
همچنان مانده بود، يک شرايطي توي جامعه پيدا شده بود که من فوت              
آقاي حاج سيد عبدالحسين اصفهاني را يادم است، بزرگترين                    

خب اين چه    .  ام، اين بود     ام ديده   دمونستراسيوني که من در زندگي      
اي بود که شما با آخونديسم کرديد، که بالفاصله بعد از رفتن                مبارزه

در آن روز اگر آنها      .  خيلي عظيم .  شما، چنين حرکتي صورت بگيرد     
توانستند يک خرده زودتر، اين حکومت اسالمي را هم           خواستند، مي   مي

چون نيروي   .  راه بياندازند، با آن قدرتي که آنجا وجود داشت                
. ست توي جامعه بسيار ضعيف بود       که روشنفکر ايراني    »هماوردش«

اين ضعيف بود و اين ضعيف      .  گويم که وجود نداشت، ضعيف بود       نمي
در حقيقت جلوتر هم که آمديم،       .   .با اطالعات بسياري هم همراه بود      

 .اينجا شروع شد به جبران مافات کردن

اصالً قانون به رسميت شناختن          ١۳۲٦در دوره آقاي سهيلي در          
مدارس مذهبي و کمک به اينها و معافيت از نظام وظيفه براي شاگردان             

شما به کتاب مرحوم آقاي صديق اعلم رجوع کنيد يا          .  اينها گذاشته شد  
بينيد که اين را خيلي         او، مي ”  تاريخ فرهنگ ايران   “يا  ”  يادگار عمر “

وزير اعليحضرت هم بوده و هميشه اخالص به          .  صريح نوشته است  
اين وقايع مسائلي بود که      .  خانواده پهلوي داشته، معلم بنده هم بوده        

اينها را من ناشي از جلوگيري از راه تحول           .  آمد  يک به يک پيش مي     
اگر از من    .  آرامي که مشروطه جلوي پاي ما گذاشته بود مي دانم              

شد؟ من گمان ندارم      کرد، چه مي    سال ادامه پيدا مي     ١۹اگر آن   :  بپرسيد
کردم به بهانه اينکه ايران تجزيه         من فکر نمي  .  شد  که ايران تجزيه مي   

شود و مثالً چهار تا خان، در اين دهات و آن دهات شروع به                       مي
کنند، يا ايران در اشغال يک تکه قواي انگليس است، يا                  شورش مي 

ما چيزي را از دست     .  شد  روس، اينها به گمان من اندک اندک مرتفع مي        
داديم که جبران آن باز به قول مخبرالسلطنه هدايت، چرا من به ايشان              

کنم، چون که ايشان يکي از وفاداران خانواده پهلوي و                 استناد مي 
به ”  خاطرات و خطرات   “ست و ايشان در کتابش            سلطنت پهلوي 

سال هفتم و هشتم سلطنت رضاشاه، يواش يواش          :  گويد  صراحت مي 
در .  اعتماد مردم جلب شد و ايشان يک راه ديگري را در پيش گرفت               

کاله ها عوض شد و زير کاله ها           :  گويد  همان جاست که ايشان مي     
تمدن بلواري راه افتاد و تمدن البراتواري متوقف          .  همچنان باقي ماند  

گويد و من به اين دليل از ايشان استناد             اين را مخبرالسلطنه مي   .  شد
هاي   خواهم از نوشته    نمي.  اند  کنم که ايشان دوست اين دودمان بوده        مي

عرض کنم  .  ديگر بياورم که ممکن است با اغراضي هم همراه باشند            
ما يک دوره کوتاهي هم داشتيم      .  کرد  اين وقايع همانطور ادامه پيدا مي     

اي شد    تا رسيديم به ترور و سوءقصد به پادشاه مملکت و اين وسيله            
گشتيم به    براي اينکه آن فضايي که داشتيم و داشت دو مرتبه برمي             

مجلس مؤسساني تشکيل شد،    .  اصل اول مشروطه، اين فضا باز ماند       
اين اختيارات منجر به نوعي از         .  اختيارات اعليحضرت را زياد کرد      

بازي که کشور     خودکامگي شد که اين خودکامگي به دليل فضاي نيمه         
آييم،   حاال کمي جلو مي    .  داشت، به يک رويارويي جدي هم منجر شد         

چون مسئله منافع خارجي و ملي مردم مطرح بود، مسئله نفت مطرح               
شد و با طرح مسئله نفت، منازعه دولت و دربار و ايادي بزرگي که                  

گويند،   آنها که مي  .  اين بحث بسيار باال گرفت    .  انگلستان در ايران داشت   
دولت مصدق، دولت مصدق بخشي از قدرت سياسي را در اختيار                
داشت و کوشش او نه فقط براي نفت بود، کوشش او براي اين بود که               
در حقيقت انقطاع مشروطه اصل را و اين خالء را پر کند و اين سر را                 

يعني انديشه آزاد، فکر آزاد، در بخشهاي ديگر        .  به آن اصل مرتبط بکند    
خوب، اين به جايي رسيد که هم منافع        .  يعني حاکميت مردم. عملي شود

تير که    ۳٠خارجي هم منافع بسياري از نيروهاي داخلي، بويژه بعد از            
شود، اين واقعه اتفاق      يک رفورم بزرگ در کار دولت آقاي مصدق مي         

يعني موضع خيلي مشخص مشروطه واقعي بر ضد مشروطه          .  افتد  مي
يک .  شود  يعني براي مردم مشخص مي    .  گيرند  رو در روي هم قرار مي     

طرف آمريکا و انگليس و همدستانشان را به همراه دارد و يک طرفش              
اين فقط مردم کوچه و بازار است و          .  فقط مردم کوچه و بازار است      
. گويم کوچه و بازار      مي.  توانيد بگوييد   شما حتي دهقانها را هم نمي       
چون در تمام طول اين مدت، استبداد         .  يعني مردم بيشتر شهرنشين    

گذارد، جامعه را در يکجا نگه           خاصيتش اين است که مسکوت مي        
دارد و اين خطرش اين است که اينگونه جوامع آگاهيشان کم است               مي

 .توانند آن مشارکت را داشته باشند در حفظ حقوق خودشان و نمي
 

استراتژي اي که دکتر مصدق      .  کودتايي عليه دکتر مصدق انجام گرفت        -

تير هم    ۳٠هايي بود؟ بعد لطفاً شما به          پيش گرفت ناظر بر چه خواسته      

شود به دولت قوام نوعي          چون اين روزها تالش مي       .  اشاره کنيد 

و .  اي بفرماييد   مشروعيت و تقدس بخشيده شود؛  لطفاً به اين هم اشاره            

 22صفحه   .  مرداد گرفت ۲٨شود از کودتاي  اي مي چه نتيجه



 ٩صفحـه    ١۳٨۶مهـر    ١۴۸اتحـاد کـار     

توانستند   هرکدام از اينها حداکثر هزارنفر مي      
آمادگي براي تغيير شکل مبارزه      .  جمع کنند 
نظرشان اين بود که مثالً با ارتش          .  نداشتند

  .کنند شود و مردم قيام مي تير مي ۳٠باز 
همه احزاب در غفلت بودند و حزب توده هم           

مرداد داده بود،     ۲۵که اطالعات کودتا را در       
بنا به اظهار رهبرانش، از فعاليت هاي                
زيرزميني که جاسوسان آمريکايي فرانکلين       
روزولت و جاسوس هاي انتليجنت سرويس       
و رشيديان ها و مسعودي ها به صورت زير         

ضمناً .  خبر بودند   کردند، بي   پرده داشتند مي  
در اين زمينه اشتباهات خود مصدق هم قابل         

در آن شرايط برادر زاده خود را       .  تذکر است 
رئيس شهرباني کرد که خبر نداشت که او            
جزو کودتاچيان بوده، ياخبر داشت و              

فرمانداري نظامي را هم دست      .  پيگيري نکرد 
مرداد که در واقع      ۲٨روز چهارشنبه   .  او داد 

چاقوکش ها و اينها توي خيابانها راه افتادند،        
پشت سر آنها، کاميون هاي پاسبان ها              

اين را هم بد نيست تذکر        .  کردند  حرکت مي 
بدهم که روز قبل، فرماندار نظامي به تمام            
احزاب داده بود که روز چهارشنبه توي             

 .خيابان ها نباشند
آيند   خواهيم اين کساني که مي        چون ما مي   

شوند را روشن بکنيم، اين         وارد ميدان مي   
روزنامه .  مطلب را در تأييد آن بايد بگويم          

مرداد   ۲٨در روز چهارشنبه      »نيروي سوم «
اي که مربوط     ، روزنامه »به سوي آينده  «و  

به حزب توده بود، همان روز صبح، يک              
اعالميه نوشته بودند که آن روز طرفداران          
نهضت از حضور در خيابان ها خودداري           

اين در خاطرات دکتر مسعود حجازي        .  کنند
من عصر که از چاپخانه       “:  هست که نوشته   

نيروي سوم آمدم بيرون، صبح ديدم که اين         
است و بعد  »نيروي سوم«اعالم در روزنامه 

فهميدم که خليل ملکي بوده که اين اعالم را            
او البته اين ور و آن ور اعالم کرده          .  ”آورده

بود که خليل ملکي هم در جريان کودتا               
شرکت داشته، ولي بعد معلوم شد که اين             
دستوري بود که به همه احزاب داده بودند و         

گويند منشاء آن سرتيپ رياحي و سرهنگ    مي
اند که به مصدق توصيه کرده          اشرفي بوده 

 .بودند که به احزاب اين طور گفته شود
آقاي بابايي، شما يکي از کساني هستيد که در  -

 .ايد آن سال ها شايد شاهد قضايا بوده

بله، من فعال سازمان جوانان حزب توده           -
 .ام بوده

حتماً شما با من موافق هستيد که دکتر مصدق  -

. هاي ماندگار در تاريخ ايران است       يکي از چهره  

ولي اگر ما عادت نکنيم که ديگران را فقط سياه          

يا سفيد ببينيم، يعني هم نقاط قوت و هم نقاط          

خواهم از شما خواهش      ببينيم، مي   ضعف آنها را

کنم علل شکست دکتر مصدق را از اين جنبه            

کردند،   ببينيم که راهبردي که ايشان دنبال مي       

 10صفحه   رسيد؟   آيا به موفقيت مي

آقاي پرويز بابايي نويسنده و عضو کانون          -

نويسندگان و از فعالين سياسي کشورمان           

مرداد و سالروز     ۲٨آقاي بابايي، امروز    .  هستند

کودتاي آمريکايي شاه و دربار عليه دکتر             

کنم چرايي رخداد اين      خواهش مي .  مصدق است 

 .کودتا را شرح دهيد
 

کنم و بعد علل      اي عرض مي    من اول مقدمه    -
 .کنم و داليل اين کودتا را بيان مي

اخيراً سلطنت طلبان اينجا يا آنجا توي               
مرداد   ۲٨کنند و در باره        مباحثي شرکت مي  

اين يک عزل و    .  اوالً اين کودتا نبود   :  گويند  مي
بود که شاه مصدق را عزل کرد           نصب ساده 

در موقعي که    .  و زاهدي را روي کار آورد       
و اصالً بيگانگان در اينجا      .  مجلسي هم نبود  

نقشي نداشتند و آمريکا و انگليسي توي کار         
در .  مردم بودند .  خود ايرانيها بودند   .  نبود

جواب ايشان بايد گفت که فرمان عزل مصدق        
را چطور سرهنگ نصيري فرمانده گارد            

مرداد به مصدق     ۲۴شاهنشاهي در نيمه شب     
کند؟ چرا قبالً تلفن هاي شهر و سيم          ابالغ مي 

روند خانه چند     کنند و مي  هاي تلفن را قطع مي
نفر از رهبران جبهه ملي مثل زيرک زاده و            

شناس که سرتيب رياحي هم در همان            حق
خانه بوده ولي آن شب خانه نبوده، اينها را           

آيند خانه دکتر        بعد مي  .  کنند   دستگير مي  
اين چه  .  کنند  فاطمي و به همسر او اهانت مي       
گويند کودتا    فرمان عزلي است که اينها مي        

نبوده، نيروي گارد شاهنشاهي، زير نظر           
سرهنگ نصيري که کامالً زير نظر شاه بود          
و با تانک و مسلسل نصيري اين فرمان را            

و دوماً  .  کند  آورد و بعد آن اقدامات را مي        مي
کنند که ارتش زير نظر خود مصدق      عنوان مي

بود و حال آنکه مصدق فقط سمت وزارت            
دفاع را داشت و فقط در مورد بودجه ارتش           

تمام تعويض و تغيير      .  کرد  اظهار نظر مي   
فرماندهان کامالً با نظر افسراني بود که در          
مقابل اين ظاهراً مسئولين ارتش بودند ولي         

شبکه .  گرفتند  باطناً از خود شاه دستور مي       
بزرگي از افسران و در واقع امراي                   
بازنشسته در کشور فعال بودند و در ارتباط        
با سران ارتش بودند و توطئه قتل افشارپور         

ريزي کردند که بعداً تبرئه شدند و            را پايه 
مقاماتي را نيز پس از کودتا گرفتند و زاهدي          

تازه .  هم توي اين جريان شرکت داشته           
کسان و فرماندهاني که در کنار مصدق             
بودند يعني مثالً سردار رياحي بود که آدم           
 مردد و ترسويي بود و حتي زير سؤال است 

و .  مرداد نقشي داشت يا نـه  ۲۵که آيا بعد از 
سرهنگ اشرفي فرماندار نظامي و سـرتـيـپ    
دفتري که برادرزاده خود مصـدق بـود بـه        
جاي سرتيپ مدبر که شنيده بـودنـد او هـم        

تمام نيروهاي اطـراف  .  جزء کودتاچيان است
 .مصدق از اين افسران انباشته بود

مصدق نفت را   .  علل کودتا که مشخص است     
ملي اعالم کرده بود و پيگير آن بود و تا               

خواست   ناپذير مانده بود و مي       آخر، سازش 
پيشنهاد آخري که   .  آن را به سرانجام برساند    

چرچيل و آيزنهاور داده بودند و بانک               
المللي داده بود، تمام را به نظر                     بين

ديد توسط اين      رساند و مي     کارشناسي مي 
پيشنهادات و قراردادهاي جديد، شرکت نفت       

در .  شود  سابق دارد از در ديگري وارد مي        
 .نتيجه پيگير مانده بود در راه ملي شدن نفت

داشت، که چرچيل هم بعدها        آمريکا نظر مي  
آمريکا دارد بزرگترين سهم را بعد       :  گفت که 

نظر داشت و     .  برد   از کودتا از ايران مي        
عناصري را هم در رابطه با مبارزه با شرکت         

بنابراين آمريکائي  .  کرد  سابق نفت تحريک مي   
ها هم ديگر نظرشان سلب شده بود که از اين    
خوان چيزي به دست بياورند و در نتيجه بعد   

تير مصدق را ديگر سازش ناپذير            ۳٠از  
ديدند که روز به روز عناصر         ديدند و مي    مي

روي اين  .  شوند  انقالبي مصدق بيشتر مي     
کردند ولي از بعد  اصل، اينها از اول توطئه مي

تير به اين نتيجه رسيدند که بايد يک            ۳٠از  
 .فکر اساسي بکنند

يک مرحله  .  مرحله صورت گرفت    ۲کودتا در   
آن فرمان  .  مرداد بود که شاه فرار کرد       ۲۵از  

عزل و نصب هم به صورت سفيد امضاء و           
مرداد، يعني حتي قبل از اعالم          ۲٨به تاريخ   

افسراني که  .  انحالل مجلس انجام شده بود      
در گارد شاهنشاهي بودند، خبر کودتاي           
. گارد را سر شب به مصدق داده بودند              

مصدق منتظر رسيدن نصيري بود و بعد            
از .  دستور توقيف او را به سرتيپ رياحي داد       

مرداد که خبر فرار شاه داده شده           ۲۵روز  
بود و اينکه اينها قصد کودتا داشتند، سراسر        
کشور به پايکوبي و شادماني پرداختند، ولي        
دولتيان از عواقب اين کار و اينکه اين                 

تواند در آينده تدارکي براي جلوگيري از          مي
. اقدامات قبلي اينها بکنند، کامالً غافل بودند         

احزاب جبهه ملي هم در واقع بدان معني              
هايي بودند که     حزب نبودند، يک دار و دسته      

 .توانستند گاهي تظاهراتي راه بياندازند مي

 جمشيـد مهـر ـ راديو پيام آزادي ـ سوئيس
 

 مـرداد ۲۸به منـاسبت سالـروز 
 مصاحبه با پرويز بابايي 
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اي   کرد، نتايج آن خيلي بهتر بود تا نتيجه         به هرحال حزب اگر اقدام مي     
 .که ما از آن گرفتيم و به اصطالح االن توي آن هستيم

دکتر مصدق خود يک حقوقدان کامالً آگاه بر قانون اساسي بود و اعتقاد               -

داشت که براي اصالحات او حتي الزم نيست بيسوادان هم رأي بدهند،               

کرد و در آخرين رفراندومي که صورت          يعني در واقع روي آن تکيه نمي       

 ۲ميليون و چهل و چهار هزار و چهارصد رأي، مصدق              ۲گرفت، از مجموع    

ميليون و چهل و سه هزار و سيصد رأي را در سراسر کشور به دست                   

پرسش من اين است که اگر بعد از رفراندوم اوضاع اينطور بود که              .  آورد

مصدق کامالً مسلط بود و اوضاع حکومت ومملکت در دست او بود، چطور 

ممکن بود که اگر ساماندهي احقاق حقوق کارگران و زنان و يا مخالفت                 

توانست نيرو و سازماندهي الزم       گرفت، نمي   قطعي با سلطنت صورت مي    

بيني   را تهيه ببيند که مقابل کودتا باشد و به اين واکنش غيرقابل پيش               

کنم اين راهبردي که دنبال شده را بايد مورد              من فکر مي  .  مردم نرسيم 

 .خواستم نظر شما را در اين مورد بدانم مي. بررسي قرار داد

تير بخش مهمي از جبهه       ۳٠البته، اين را بايد اضافه کرد که بعد از             -
به رهبري همان کاشاني و      .  ملي و نيروهاي آن از مصدق جدا شدند        

شدند براي    اي متوسل مي    و آنها به هر وسيله    .  بقايي و مسعود و اينها    
اما .  يعني فعال اصلي سرنگوني دکتر مصدق شدند      .  کوبي مصدق   درهم

اي براي انتخابات     گوييد، که اليحه    اي که شما مي      راجع به اون اليحه    
اي بود    سوادها در آن شرکت نکنند، اون بيشتر اليحه         آورده بود که بي   
خواست زنان را هم در انتخابات شرکت           اونجا مي .  بر عليه فئودالها  

دهد   البته اسنادش االن هست که حوزه علميه قم به مکه پيغام مي           .  بدهد
اي که    گذاريم که زنان در انتخابات شرکت کنند و اين مسئله              که نمي 

سوادان نباشند، اينها محملي است که دکتر مصدق عنوان کرده و                بي
اي بياورد که زنان را در انتخابات شرکت           قصد او اين است که اليحه      

ولي خوب دکتر مصدق عقب نشست و اين اليحه را با تهديد                 .  دهد
هايي به وجود     ديد که ممکن است فتنه     .  حوزه علميه قم کنار گذاشت     

اما آنچه مسلم است، اين مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت، به            .  بيايد
خورد به    رفت، يواش يواش بر مي     آميز داشت پيش مي صورت مسالمت

آميز و طبعاً بايد در مقابل آن، احزاب و خود                اقدامات غير مسالمت  
 .کردند دکتر مصدق فکر مي

حتي به  .  دکتر مصدق براي تشکيل يک سازمان دفاعي هم اقدام نکرد           
او پيشنهاد شده بود يک گارد غيرنظامي درست کند که مصدق زير               

به هرحال اين فرايند که به اين شکل شروع شده بود، به اين             .  بار نرفت 
کرد، چون احزابي که طرفدار مصدق بودند و           شکل هم خاتمه پيدا مي    

کردند،   براي نگهداشتن به اصطالح پيروزي هاي نهضت کوشش مي           
اراده مقاومت در رهبري ها     .  براي تغيير شکل مبارزه آمادگي نداشتند     

آن موقع رهبري شوروي هم تغيير      .  نبود، حتي در رهبري حزب توده     
آيد اراده کاملي براي       کرده بود و بعد از مرگ استالين به نظر نمي             
براي همين، همانطور   .  پشتيباني از مبارزه مسلحانه در ايران داشتند        

که خود شما هم توي صحبتتان گفتيد، ديگر جز اين راه ديگري نبود                
تنها فقط استيفاي حقوق ملت ايران از شرکت نفت نبود،           .  که پيش آمد  

. زد  بلکه دکتر مصدق داشت ريشه فساد و استبداد را در جامعه مي              
خواستند از امکانات استفاده       داشت عناصر فاسد و عناصري که مي        

يعني يک  .  ايستاد  بکنند براي پيشبرد مقاصد خودشون، جلوي اينها مي       
رفت به سمت پيگيري و       راه دمکراسي باز شده بود و يواش يواش مي        

عميق شدن و روي اين اصل، دشمنان داخلي زيادي براي خود پيدا                
شد و   خوب، يک چنين حرکت و فرايندي، بايد رويش فکر مي. کرده بود

براي تغيير شکل مبارزه بايد فکر        .  شد  عواقب آن در نظر گرفته مي       
 ۳٠اي ها، يا حتي قيام        کردند به تظاهرات توده     شد و فقط اکتفا نمي      مي

  .افتادند تير، بلکه بايد بيشتر از اينها به فکر مي
اين کامالً محرز است که نيروهاي خارجي و به خصوص شخص                    -

آقاي فرانکلين  :  گويد  روزولت دست داشتند که شاه به صراحت مي            

من پادشاهي و تخت حکومت را اول به خدا و دوم به شخص                “روزولت  
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تير و آن سالها ديده بود، بيشتر بـه    ۳٠دکتر مصدق همانطور که در  -

ها را در      خواست توطئه اي معتقد بود و از اين طريق مي تظاهرات توده
همه احـزاب هـم شـعـار         .  مرداد شاه فرار کرده بود ۲۵در .  هم بشکند

خود مصدق چون سياستمدار بود، اعالم کرده بـود  .  دادند جمهوري مي
دهيم و از طريق شوراي سلطنت بـه شـاه        شوراي سلطنت تشکيل مي

استراتژي او مبارزه مسلحانه و جـنـگ     .  آيد يا نه نويسيم که آيا مي مي
از نظر . کالً يک فردي بود مثل نهرو و گاندي و اينها. داخلي و اينها نبود

اخالقي هم انساني بود واقعاً مثل تولستوي، يعني درويش، و صـنـاري   
يعني مخارج رفتن به آمـريـکـا را        .  هم از حقوق دولتيش استفاده نکرد

حتي داده بود چند تا .   براي ديوان عالي الهه خودش پرداخت کرده بود
قالي و فرش و قاليچه برايش ببافند که به پروفسور رولن هديه بـدهـد،   

شود کـه او     و کالً وقتي عنوان مي.  آنها را هم از جيب خودش داده بود
او .  رهبر بورژوازي ملي بود،  به اين معني نبود که او خود بورژوا بود

اي داشت و اموالش را ايـن ور و آن ور             يک زندگي خيلي درويشانه
 .کرد و معتقد به رسيدگي به کار محرومين بود انفاق مي

اما اين بـه    .  اين طور که مسلم است، اين مرد به جنگ داخلي راقب نبود
کنـنـد    بعضي ها عنوان مي.  آن معني نيست که مصدق واگذار کرده بود

. دانست که شکست خواهد خورد و در نتيجه واگذار کـرد  که مصدق مي
اتفاقاً يواش يواش امکانات اقتصادي و اجتماعي داشت بـرايـش پـيـدا         

آن مسئله تحريم نفت از طرف دولت ها و اينـکـه کشـتـي هـا          .  شد مي
توانستند بيايند، يواش يواش از اين ور وآن ور کشتي هايي داشـت   نمي

. شـد    امکانات او داشت زياد مي.  خواستند نفت بخرند شد که مي پيدا مي
اي کـمـک کـرد کـه          البته روي کار آمدن آيزنهاور و چرچيل، تا اندازه

ولي به هرحال طرفدار جنگ داخلي نبـود کـه     .  وضع او نامساعد بشود
مرداد کامالً در اريکه  ۲۷تا روز .  در اين حال حکومت را هم واگذار کند

تظاهرات خياباني در همه جا بر .  تمام شهر در دست او بود.  قدرت بود
ضمن اينکه او اشتباه .  اما از زير پرده کامالً خبر نداشتند.  عليه شاه بود

مرداد که گفت طرفداران نهضت نيايند توي خيـابـانـهـا و آن          ۲٨روز 
انتصابات نادرستي که کرد و ضعف و ترديـد سـرتـيـپ ريـاحـي و             
اطرافيان ارتشي ديگرش، همه اينها کمک کرد که آنها اطالعات کافي پيدا 

. سفارت آمريکا هم فعال بود، دفاتر اطـالعـاتـي زيـادي داشـت         .  نکنند
 .کردند کشاندند و پنهان مي زاهدي را از اينجا به آنجا مي

نقش حزب توده هم واقعاً زير سؤال است که واقعاً در آن شرايـط، بـا     
البـتـه   .   آن امکاناتي که داشت، چرا آنقدر آنجا منفعل شد در آن جريان

من رفتـم و از مصـدق         “ گويد  صحبت هاي کيانوري هم هست که مي
پرسيدم که آيا ما اقدام بکنيم؟ و مصدق گفت اوايل ما خودمان مسـلـط   

اينها همه واقـعـاً زيـر سـؤال         .  ” خواهيد بکنيد هستيم، بعداً هرکاري مي
مدرکي که وجود دارد بـه  .  هنوز مدرکي در اين زمينه ارائه نشده.  است
مرداد باشد، افسران حزب تـوده اطـالع        ۲۵مرداد که روزش  ۲۴شب 
که سروان نصـيـري   .  اي هست دهند به مصدق که يک همچين قضيه مي
. پس اين را اطالع داشـتـنـد     .  خواهد با تانک و نفربر بيايد خانه شما مي

ولي بعد از آن ديگر مدرکي نداريم که کيانوري و يا ديگران به مصـدق  
چيزهايي گفته باشند، يا به او اطالعاتي داده باشند، يا از او سـؤالـي         

امکان دارد کيانوري با برادران بزرگي که خودش هميشـه  .  کرده باشند
گويد ما تمام مسائل مهم را بايد با بـرادر بـزرگـمـان در مـيـان                مي
گذاشتيم، با آنها در ميان گذاشته باشد يا با رهبري خـارج تـمـاس       مي

به هرحال يکجوري هم بود که .  گرفته باشد و آنها رأي او را زده باشند
که شـروع شـد        ١٠و ۹يعني صبح ساعت .  گذشت زمان به سرعت مي

حمله چاقوکش ها در خيابان ها و پشتيباني پليس، افسران حزبي هـيـچ   
مثالً مـحـافـظ      .  بعضي از اينها افسر تانک بودند.  دستور عملي نداشتند

ام و با  زاهدي سرگرد ايرواني نامي بوده که من با خود او تماس گرفته
توانست از آنـهـا    حزب امکانات زيادي داشت که مي.  ام او صحبت کرده

 . شد يا نه؟ مورد ترديد است اما آيا اين پيروز مي. استفاده کند
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در کنفرانس مطبوعاتي که پس از اعطاي جائزه        
صورت گرفت، دکتر زرافشان به سواالت             

سئواالت پيرامون قتل    .  خبرنگاران پاسخ گفت   
هاي زنجيره اي، اعدام هاي اخير و فشار بر             
فعالين جنبش زنان، دانشجويان و کارگران دور  

يکي از خبرنگاران نيز در مورد مردي        .  مي زد 
  .پرسيد که به هنگام اعدام لبخند برلب داشت

 

 دکتر ناصر زرافشانبا  ”دويچه وله“مصاحبه 
 امر مردم حقوق بشر است؛ 

 اتم امر دولت هاست
 

شما پس از دريافت جايزه اتحاديه        : دويچه وله 

قضات آلمان در سخنان خود به تشکيل جنبش         

و جمعيتي براي دفاع از حقوق بشر اشاره             

منظور شما به طور مشخص دراين       . داشته ايد 

 باره چيست؟

گمان مي کنم در اين زمينه کمي        : ناصر زرافشان 
جنبش چيزي مثل يک    . اشتباه برداشت شده است   

شرکت يا تجارتخانه نيست که در يک مقطع               
زماني مشخص و يا از زماني مشخص، شخصي         

بحث من اين بود که در      . برود و تشکيل اش بدهد    
زمينه حقوق بشر در سطح رسمي و بين المللي            
اش، يعني سازمان ملل متحد و به طور                    

تر شوراي حقوق بشر ملل متحد، اين           تخصصي
دولت ها و نمايندگان دولت ها هستند که متولي            

در . گسترش، ارتقاء و حافظ حقوق بشر هستند         
حالي که برخي و بخشي از همين دولتها خودشان 

وقتي . به طور فاحش حقوق بشر را نقض مي کنند   
به قضيه نگاه مي کنيم،  ما با يک تضادي در                 
سطح رسمي روبرو هستيم که ناقضين حقوق           
بشر، خود دولت ها هستند و حافظين حقوق بشر          

به اين دليل آن     . هم ظاهرا همين دولت ها هستند      
نگاهي که از باال به حقوق بشر مي نگرد و                  
متوليانش را در سطح بين المللي در اين نهادها، يا          
حتي در برخي دولت ها مي بيند، به نظر من به              

 .نتيجه نمي رسد
حرف من اين بود که حقوق بشر، امر مردم است،          
مردم بايد از پايين متشکل بشوند، قدرتمند باشند        
تا بتوانند اين حقوق را به دست بياورند، يا آنجا            

 .که به دست آورده اند از آن دفاع بکنند
من در ايران از اين ديدگاه و با اين نگرش، در               
تالش جهت احقاق اين حقوق براي مردم                  
کشورمان هستم، نه از ديدگاهي ملهم از سياست         
دولت ها يا ملهم از سياست نهادهاي رسمي بين           

اين کاري که من با اين نگرش تازه شروع          . المللي
کرده ام، در واقع مبتني است بر اين که به مردم             
هر کشوري اين مجال داده بشود، تا با توجه به            
وضعيت خاص و ويژه خودشان، راه هاي               

اصول حقوق بشر مشخص    . خودشان را پيدا كنند   
است، ولي راه هاي ويژه را با توجه به وضعيت            

اين تالش ها بايد .  خاص در هر کشور بايد جست
منظورم اين بود که من درصدد         . حمايت شوند 

پيش از اين هم،     . هستم در اين خط گام بردارم       
پس از مدت محدودي كه آزاد شدم و بيرون آمدم 
در اين راستا حرکت کردم و اعتقادي به آن خطي          
ندارم که از باال مي آيد و دولت ها متولي آن                 

 16صفحه   . هستند

براي حقوق بشري که     "وي همچنين گفت که       
جهانشمول است بايد از همه مدافعين حقوق           
بشر در همه جا و تا آن جائي که مي توانيم               

: او خطاب به آقاي زرافشان گفت     ".  حمايت کنيم 
بايد از دوستان ايراني شما، براي خانواده ها          "

و کساني که در تهران تحصن کردند و در               
مقابل زندان اوين جمع شدند و گفتند که بايد            
در اينجا تغييراتي انجام شود و ريسک کردند          

تقدير کرد  _  زيرا اين کار با خطر همراه است       _
از شما تقاضا مي     .  و به آنان احترام گذاشت      

کنم که هر وقت برگشتيد، سالم و احترام ما را           
به حاميان خود برسانيد و بگوئيد که ما با               

 ".احترام فراوان به آنها فکر مي کنيم
سپس مدال حقوق بشر توسط دبير کل محمع          
قضات آلمان فدرال، آفاي فرانک به دکتر               

ابتدا دکتر زرافشان از      .   زرافشان  اهدا شد     
مجمع قضات آلمان فدرال و سازمان عقو بين          
الملل تشکر نمود که او را در دوران زندان               
حمايت کردند و دراهميت همبستگي جنبش           
جهاني حقوق بشر در دفاع از فعالين حقوق             
بشري سخن گفت و اظهار داشت که با توجه به 
شواهد امر، جامعه اي آزاد، برابر و همراه با            

او در سخنان   .  صلح، در ايران  امکان پذير است      
خود به  تناقض دفاع آمريکا و  اروپا در دفاع             
از حقوق بشر اشاره کرد و گفت که اين تناقض          
خود باعث مي شود تا اين کشور هاي مدعي            
حقوق بشر نتوانند از حقوق بشر در ساير              

او سپس به تشريح پرونده     .  کشور ها دفاع کنند   
قتل هاي رنجيره اي پرداخت که به خاطر               
پيگيري در امر اين پرونده و مشخص شدن نام         
مسئولين قتل ها، خود به زندان افتاد و از                
پيگيري اين  پرونده به اين طريق جلوگيري به           

 .عمل آمد
دکتر زرافشان در ادامه صحبت هاي خود گفت        
که تغيير به حکومت قانون و حقوق بشر تنها از          
طريق يک جنبش قوي و از پائين انجام مي               
. شود و از باال تغييري نمي تواند صورت گيرد         

در ايران يک جنبش قوي زنان با خواست               
برابري و براي حقوق زنان وجود دارد، جنبش         
دانشجوئي براي آزادي و دمکراسي و اتحاديه        
هاي جديد براي حقوق کارگران مبارزه مي            

بسياري از اين فعالين دستگير ويا در           .  کنند
بهاي تالش خود را     "خطر دستگيري هستند تا      

آرزو مي کنم     "او در ادامه گفت که         ".بپردازند
اين فعالين سياسي از حمايت و همبستگي کامل        

اعطاي مدال حقوق   .  در خارج برخوردار شوند    
بشر از طرف مجمع قضات آلمان نه تنها به من، 
بلکه به جنبش دفاع از حقوق بشر در ايران              

 ".است
سخنان دکتر زرافشان مورد استقبال شديد           
حاضرين در مراسم قرار گرفت و جمعيت براي        
 . اداي احترام با کف زدنهاي ممتد به پا خاستند

مجمع  قضات آلمان فدرال، مدال حقوق بشر           
سپتامبر امسال به دکتر       ١۸را در     ۲٠٠۷سال  

اين مدال هر دو سال     .  ناصر زرافشان اهدا نمود   
يکبار، به رسم سپاس و تقدير، به وکال، قضات          
و يا تشکل هاي  حقوقي که در دفاع از حقوق              
بشر و آزادي هاي بنيادين، از آزادي و جان             

 .خود در اين راه مي گذرند، تقديم مي شود
در مراسم اهداي اين مدال به ناصر زرافشان           
در شهر وورتس بورگ آلمان، ابتدا آقاي              

دبيرکل   (Christoph Frank)کريستف فرانک  
مجمع قضات آلمان، ضمن اشاره به  فعاليت            
هاي دکتر زرافشان و اهميت مبارزه براي             
حقوق بشر اظهار داشت که وظيفه اين مجمع،          

 .حمايت دائمي از برندگان اين مدال مي باشد
خطابه قدرداني ازدکتر زرافشان توسط خانم         

 (Hertha Däubler Gmelin)هرتاديبلرگملين
وزير سابق دادگستري آلمان فدرال و نماينده         

کميسيون حقوق بشر   "پارلمان آلمان و دبير کل      
. مجلس آلمان قرائت شد    " و کمک هاي انساني    

دکتر "او در سخنان خود اشاره کرد که                 
زرافشان از سرزمين زيبائي مي آيد که بناها و         
باغ هاي بسيار زيبا ومردمان مهربان و                
تحصيل کرده اي دارد که شرايط تيره و سختي     

متاسفانه هيچگونه تغييري در     ". "را مي گذراند   
. وضعيت حقوق بشردر ايران ايجاد نشده است      

همين چند هفته پيش عکس هاي اعدام هاي             
ماموران اعدام با نقاب       . جمعي انتشار يافت    

سياه  براي ترساندن مردم در معابر عمومي           
حق . انسان ها را با جرثقيل به دار مي آويختند         

و عدالت در اينجا هدف نيست و اين  اعدام ها             
چيزي بيشتر از ايجاد جو وحشت و ژست هاي         

خانم هرتا ديبلر گملين      ". عامه پسندانه نيست   
جدائي دين از دولت امري الزامي         "افزود که    

بوده و تحقق حقوق بشر تنها با جدائي دين از           
ما اروپائي ها بايد در     ". "دولت صورت مي گيرد   

شوراي حقوق بشر سازمان مللل متحد بر             
امضا . جهانشمول بودن حقوق بشر تاکيد کنيم      

پيمان هاي بين المللي حقوق بشر، دولت ها را           
موظف مي سازد تا قوانين خود را با اين پيمان          
ها مطابقت دهند و آنها را موظف مي سازد که           

". قوانين حقوق بشر را رعايت و تضمين نمايند        
وي سپس به مسئله شکنجه در رابطه با                
زندانيان گوانتانامو، مورد مورات کورناتس و        
المصري و يا پروازهاي مخفيانه سازمان سيا         

اين نشان ميدهد که ما بايد      "پرداخت و  گفت که      
حتما در اينجا، در کشور خودمان نيز سياست         

 ".حقوق بشر خود را به طور جدي دنبال کنيم
خانم هرتا ديبلر گملين به وضعيت بد                   
خارجياني که غيرقانوني در آلمان زندکي             

اجازه ندهيم که     "ميکنند اشاره کرد و گفت           
حقوق بشر در حد دعاي يکشنبه و يا در حد              

 ". فقط اعطاي يک مدال باقي بماند

 سايت عصرنو

 اعطاي مدال حقوق بشر به دکتر ناصر زرافشان



 ١۴۸اتحـاد کـار     ١۲صفحـه     ١۳٨۶مهـر    

  6صفحه ...   وقتي كه چه گوارا 
مردم کوبا همواره از کمک هاي شوروي قدرداني مي کنند و           : "و مي گويد  ا

اين مساله اي که در مورد اختالف گفته ميشود هيچ گاه به اين شکل                     
آليدا سرش را به طرف حاج سعيد بر مي گرداند و              ".وجود  نداشته  است    

"مي گويد  لطفا هميشه سعي کنيد انديشه هاي چه را از روي کتاب هاي               : 
اشاره ي او به کتابي است که حاج سعيد          ".  اصلي پيدا کنيد و مطالعه کنيد     

از روي آن روخواني کرد و از آن کشف کرده که چه گوارا مذهبي بوده و              
اگر واقعا آن مطالبي که شما      : "آليدا مي گويد  .  به خدا و مسيح اعتقاد داشته     

خوانديد از کتابي به قلم پدرم ارنستو چه گوارا است، پس مطمئنا ترجمه               
 ".آن  اشتباه است

"آليدا مي گويد   او هيچ گاه با خدا      !  پدر من هرگز از خدا صحبت نکرد        : 
تعدادي از دانشجويان با گفتن اين جمله توسط آليدا کف               !".مالقات نکرد 

. بسيجي ها سر بر مي گردانند که اين تعداد را شناسايي کنند               .  مي زنند 
نفس ها    .حاال سکوت برقرار شده     .احتمال ايجاد تشنج در جلسه مي رود       

حاج سعيد ديگر کامل خم شده روي زانوهايش          .در سينه حبس شده است    
مهدي چمران که حيثيت سياسي اش براي             .و سرش کامال پائين است      

زير   -که قرار نبود به اينجا ها کشيده شود       -شرکت در اينچنين جلسه اي      
سئوال رفته است، آماده است تا در لحظه اي مناسب از پشت ميز                       
مشترکي که روي صحنه قرار دارد و با فرزندان چه گوارا پشت آن                     

 .عصبي شده است. نشسته اند، برخيزد
پدر من مي دانست حقيقت مطلقي در کار نيست، کدام         : "آليدا اضافه مي کند

حقيقت مطلق؟ او اطمينان داشت ذهن انسان بر اساس تجربه مي تواند                 
سپس از زندگي چه گوارا مي          ".ظرفيت آموختن بي نهايت داشته باشد       

"گويد و از سفرهايش در جواني         وقتي که يک شب با يک زوج سرخ            : 
پوست کمونيست گفتگو مي کند آنجاست که مي فهمد او نيز يک کمونيست         

با "  چه"از مکزيک و آشنايي        ".پس پدر من مطمئنا کمونيست بود       .  است
فيدل مي گويد و از اينکه آنجا چه گوارا زنداني مي شود و همه آزاد مي                   

"شوند به جز چه گوارا      مي دانيد چرا پدر من آزاد نشد؟ ميدانيد چرا؟            : 
"پاسخي از کسي برنميخيزد    .  سکوت کامل برقرار ميشود    " من به شما    . 

چون او صراحتاً گفته بود من کمونيست هستم و فيدل آنقدر            :  ميگويم چرا 
 ".آنجا ماند تا چه گوارا آزاد شود و از آنجا ارتباط عميق آنها شکل گرفت               

لنينيست بود  -در آنجا، در مکزيک فيدل کاسترو بي شک يک مارکسيست           
"و چه گوارا هم مارکسيست لنينيسم را پذيرفته بود           شما از کدام خدا و      . 

پيغمبر حرف مي زنيد؟ چه گوارا فقط يک پيامبر را مالقات کرد و قبول                  
در اينجاي سخنان آليدا مطمئنم که تمام برنامه        !".  داشت و آن هم فيدل بود     

چون سخنان  .  هاي بعدي اين جلسه، از جمله پرسش و پاسخ او لغو شدند           
آليدا صريح، قاطع و خدشه ناپذير بود و تمام خيمه شب بازي بسيج و                  

دوست دارم رو در رو با زنان ايران حرف          : "آليدا گفت   .سپاه را برهم زد   
مي خواهم مستقيما با آنان سخن بگويم و از اعتقادات آنها و                    .  بزنم

"او گفت ".  حرفهايشان بشنوم  ارزش هاي چه گوارا، بدون تحريف و           : 
 ".مصادره به مطلوب، مي تواند جهاني باشد، همانطور که هست

چرا که در اين همه مدت شاهد ماچ و          .  سخنان آليدا خيالم را راحت ميکند     
با رژيم سرمايه داري جمهوري      ...  بوسه هاي چاوز، مورالس، اورتگا و       

و از فرزندان چه    "  چه گوارا چيز ديگري است     "حقا که   .  اسالمي بوده ايم  
بعد از سخنان آليدا دو کتابچه        .  گوارا هم درست همين انتظار مي رفت        

راهنماي توريستي ايران به او و برادرش اهدا شد و بي درنگ آنها را از                  
بسيجي ها  .  روي صحنه به پايين آوردند و از در کناري خارج کردند               

اجازه ندادند کسي دنبال آنها برود و فرزندان چه همراه سفير کوبا و                   
حاال من مانده ام      .هيات همراه به سرعت به بيرون از دانشگاه برده شدند          

که بسيج با آبروريزي پيش آمده چه بايد بکند و سانسور خبري بخش                 
هاي اصلي حرفهاي آليدا چه فيلم تازه اي از اين نشست را به وجدان                    

اين چه  :  عمومي جامعه و جهانيان ارائه خواهد کرد؟ از خود ميپرسم              
دهه،   ۴قدرتي است در چه گوارا که فرزندان او را از پس نزديک به                      

اينچنين بارور از دانش راستين و ماالمال از عشق به خلق و جسور و                   
برقرار   !درود بر کاميلو گوارا   !  مسامحه ناپذير ميکند؟ درود بر آليدا گوارا      

 ! زنده باد ارنستو چه گوارا! باد کمونيسم

  روزنـامه اعتمـاد

 من كيستم؟
 بلقيـس سليمـاني 

 
هستم، وقتي زن ها روي سرم قند مي سـابـنـد و         » دوشيزه مکرمه« من 

هستم، وقـتـي    » مرحومه مغفوره« من .  همزمان قند توي دلم آب مي شود
زير يک سنگ سياه گرانيت قشنگ خوابيده ام و احتماالً هيچ خوابي نـمـي   

هستم، وقتي اعضاي هيات مديره شرکت پسـرم     » والده مکرمه«من . بينم
براي خودشيريني بيست آگهي تسليت در بيست روزنامه معتبر چاپ مـي  

 .کنند
هستم، وقتي شوهرم براي اثبـات   » همسري مهربان و مادري فداکار« من 

آگهي وفات مرا در صفحه اول پرتيراژتريـن  _  البته تا چهلم_ وفاداري اش 
هستم، وقتي شوهرم پـس   » زوجه« من .  روزنامه شهر به چاپ مي رساند

از چهار سال و دو ماه و سه روز به حکم قاضي دادگاه خانواده قبول مي 
کند به من و دختر شش ساله ام ماهيانه بيست و پنج هزار تومان فـقـط،     

هستم، وقتي شوهرم چهار سال پيـش بـا      » سرپرست خانوار« من .  بدهد
کاميون قراضه اش از گردنه حيران رد نشد و براي هميشه در تـه دره        

 .خوابيد
هستم، وقتي پسرهاي جوان محله زير تير چراغ برق وقت  » خوشگله« من 

 .شان را بيهوده مي گذرانند
هستم، وقتي در ايستگاه چراغ برق، اتوبوس خط واحـد مـي      » مجيد« من 

 .ايستد و شوهرم مرا از پياده رو مقابل صدا مي زند
هستم، وقتي ريش سفيدهاي فاميل مي خواهنـد از بـرادر        » ضعيفه« من 

 .بزرگم حق ارثم را بگيرند
هستم، وقتي مادر، من و خواهرهايم را سرشماري مي کند و بـه   » ... « من 

هسـتـم،      » بي بـي « من .  خدا برکت بدهد  -دارد » ... هفت « غريبه مي گويد 
وقتي تبديل به يک شيء آرکائيک مي شوم و نوه و نتيجه هايم تيک تـيـک   

 .از من عکس مي گيرند
هستم، وقتي دختر نوجوانم در جشن تولد دوسـتـش دروغ        » مامي« من 

هستم، وقتي مورد شماتت همسرم قرار مـي   » مادر« من .  پردازي مي کند
ـ آن روز به يک مهماني زنانه رفته بودم و غذاي بچه ها را درسـت  .  گيرم

 .نکرده بودم
هستم، وقتي مرد همسايه، تذکرم را در خصـوص درسـت          » زنيکه«من 

 .گذاشتن ماشينش در پارکينگ مي شنود
هستم، وقتي بچه هايم خرم مي کنند تا خالف هايشان را به  » ماماني« من 

 .پدرشان نگويم
هستم، وقتي شليته مي پوشم و چارقدم را با سنجاق زير گلويم  » ننه«من 

نوه ام خجالت مي کشـد بـه دوسـتـانـش بـگـويـد مـن                  .  محکم مي کنم
  .به آنها مي گويد من خدمتکار پير مادرش هستم... مادربزرگش هستم

هستم، وقتي شوهرم آروغ هاي بودار مـي     » يک کدبانوي تمام عيار« من 
دوسـتـانـم    .  زند و کمربندش را روي شکم برآمده اش جابه جا مي کـنـد    

عـلـيـا    « محترمانه مـي گـويـنـد؛            » گه« وقتي مي خواهند به من بگويند؛ 
هستم، وقتي از مرز پنجاه سالگي گذشته ام و هـيـچ    » بانو« من .  » مخدره

 .مردي دلش نمي خواهد وقتش را با من تلف بکند
خانم کوچولو، عروسک، ملوسک، خـانـمـي،    « من در ماه اول عروسي ام؛ 

مـن در    .  هسـتـم     » ... عزيزم، عشق من، پيشي، قشنگم، عسلم، ويتامين و  
فريادهاي شبانه شوهرم، وقتي دير به خانه مي آيد، چند تار موي زنـانـه   

. هستـم  » سليطه« روي يقه کتش است و دهانش بوي سگ مرده مي دهد، 
دليله محتاله، نـفـس مـحـيلـه          « من در ادبيات ديرپاي اين کهن بوم و بر؛ 

دامادم به مـن    .  هستم » ...مکاره، مار، ابليس، شجره مثمره، اثيري، لکاته و
. آقا مصطفي صدا مي زند » والده« حاج آقا مرا .  مي گويد » وروره جادو« 

. هستم، وقتي بر سر حقوقم با اين و آن مي جـنـگـم    » مادر فوالدزره« من 
 .شما معرفي مي کند »کنيز«مادرم مرا به خان روستا 

   من کيستم؟،،



 ١۳صفحـه    ١۳٨۶مهـر    ١۴۸اتحـاد کـار     

 فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر

 در اروپا و امريکاي شمالي

 وضعيت اعدام در ايران
  )اکتبر ۱۰(مهر  ۱۸به مناسبت 

 روز جهاني مبارزه براي لغو حکم اعدام
 

اين گزارش در برگيرنده مشخصات افرادي است 
تا )  ۲۰۰٦اکتبر( ۱۳۸۵که در فاصله زماني مهرماه 

در ايران حـکـم     )  ۲۰۰۷سپتامبر (         ۱۳۸٦شهريور 
. اعدام در مورد آنها صادر و يا  اجرا شده اسـت 

مبتنـي بـر       اطالعات مندرج در اين گزارش عمدتاً 
اخبار خبرگزاري ها، روزنامه ها و سايـت هـاي     
خبري متفاوت داخل کشور و برخي منابع خـارج  

با توجه به سانسور خبري حـاکـم     .  از ايران است
بر منابع داخل کشور و عدم انتشار و يا انتـشـار   

شـدگـان و       ناقص خبرهاي مربـوط بـه اعـدام          
محکومين به اعدام؛ اين گزارش منعکس کـنـنـده      

 .بخشي از موارد اعدام در ايران است
» اعدام شدگان« گزارش موجود حاوي دو ليست   

به شـرح زيـر       »  منتظرين اجراي حکم اعدام« و 
  :است

 

 ):۱ليست شماره (اعدام شدگان 

نفر در فاصله زماني ياد  ۲٦۵مجموعاً حکم اعدام 
که نسبت به سال قبل .  شده به اجرا در آمده است

 .درصد افزايش را نشان ميدهد  ۱۴۰
 .نفر از آنها زن هستند ۳    •
که تعداد آنها .  نفر زنداني سياسي بوده اند ۳۴     •   

 .حدود شش برابر سال قبل است
اعدام در مالء عام نسبت به سال گذشته بيـش    •    

مـورد   ۱۰۰از دو برابر افزايش داشته است که به 
  .گردد بالغ مي 

يک نفر از محکومين به اعدام در مـالء عـام              •  
  . سنگسار شده است

نفر از اعداميان که سـنـشـان در ايـن            ۷۷از   •  
سال سن و  ۳۰نفر آنها تا  ۴۷گزارش آمده است؛ 

بـاالتـريـن    .  سال به باال هستند    ۳۰نفر آنها از  ۳۰
 .سال است ٦۵سن فرد اعدام شده 

نفر از آنها به طور  ۵۷اطالعات در باره هويت   •    
  .ناقص به دست آمده است

 

  ):۲ليست شماره (منتظرين اجراي حکم اعدام 

نفر منتظر اجراي حکم اعدام هستند، که حکم  ۲۱۸  
اعدامشان در فاصله زماني اين گـزارش صـادر       

ضمناً طبق اطالعات بدست آمده، حکم   .  شده است
که از سالهاي پـيـش حـکـم         -نفر ديگر  ۳۹اعدام 

مجدداً به تاييد ديوان    -بودند  اعدام دريافت کرده 
 .عالي کشور رسيده است

نسبت تعداد صدور احکام اعدام در مقايسه با   •  
 .درصد افزايش داشته است ٦۰سال قبل 

 .نفر به سنگسار محکوم شده اند ۱۱   •  
 .نفر از آنها زن هستند ۲٦    •
 .نفر زنداني سياسي اند ۵   •  
نفر که در مورد سنشان اطالعاتـي   ۹۸از ميان   •   

 ٦۳سال سـن،       ۱۸نفر زير  ۴موجود بوده است؛ 
سال  ۳۰نفر باالتر از  ۳۱سال و  ۳۰  تا  ۱۸نفر بين 

نـفـر هـنـگـام         ۷الزم به ذکر است که .  سن دارند
 .سن داشته اند سال  ۱۸ارتکاب جرم زير 

نفر از آنها به طور  ۷٦اطالعات در باره هويت   •    
 . ناقص به دست آمده است

اين اقدام حاکي از پايين آمدن آستانه تحمل          
حاکميت اقتدارگرا ميباشد که حتي حاضر          
نيست فعاليت حزبي قانوني و داراي مجوز از        

پلمپ دفتر ادوار    .  وزارت کشور را يپذيرد     
تحکيم وحدت نشان از عزم جدي حاکميت در        
 .برخورد با احزاب مستقل و منتقد مي باشد         

تمامي اين برخوردها با دانشگاه درحالي           
صورت مي گيرد که رئيس دولت نهم به              
مهرورزي با مردم و ايجاد عدالت در جهان          
تأکيد دارد ولي گويي مردم ايران اليق عدالت        
و مهرورزي نيستند که با آنان چنين برخورد        

آيا اين اعمال معنايي جز انقالب         .  مي شود 
فرهنگي اي دارد که معاون فرهنگي وزير            

 علوم به طور مداوم آن را انکار مي کند؟
هدف اين برخوردها تحقير دانشگاه، خاموش      
کردن هرگونه صداي مخالف و اجراي پروژه       

آيا با اين گونه     .  مي باشد   »النصر بالرعب «
دست يافت؟    »اتحاد ملي «اعمال مي توان به     

به نظر مي رسد که اين اعمال در سال جديد           
تحصيلي نيز ادامه يابد تا به خيال خام خود           
بتوانند دانشجويان را ساکت کنند، کاري که         

 .از هم اکنون محکوم به شکست است
انجمن اسالمي دانشجويان ضمن محکوم          
کردن اين اقدامات خواستار آزادي کليه             
دانشجويان دربند و رفع احکام غيرقانوني         
کميته هاي انضباطي و بازگشت اساتيد             
دگرانديش به دانشگاه مي باشد و کليه ي             
دانشجويان و تشکل هاي دانشجويي را به          
مقاومت در برابر اين برخوردها و دفاع از            
حريم دانشگاه در برابر کساني که حيات            
خود را در خاموشي اين نهاد روشنگري مي         
دانند دعوت مي نمايد و به برخي تشکل هاي          
دانشجويي هشدار مي دهد که از تاريخ عبرت        
گيرند و مواضع و رفتارهاي احزاب اصالح         
طلب و کساني که در طول دوران اصالحات          
به دانشجويان به ديده نردبان قدرت                
نگريستند و عمالً کمکي به دانشجويان در بند        
نکردند را فراموش نکنند و تا زماني که اين           
احزاب به نقد دوران حضور خود در                 
حاکميت و اصالح عملي آن رفتار نپردازند و         
به طور عملي ايران را براي همه ايرانيان             
نخواهند نمي توان به آنان اعتماد کرد و              
عملکرد ناصوابشان در گذشته را به                
فراموشي سپرد و در اثر برخوردها و               
فشارهاي تماميت خواهان به همکاري با آنان       

 .پرداخت
 

غره مشو که مرکب مردان مرد را در                "
 سنگالخ باديه پي ها بريده اند

نوميد هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به     
  " يک خروش به مقصد رسيده اند

بگذاريد سرزميني باشد که رويا پروران در          "

 "روياي خويش داشتند
 

سال تحصيلي جديد را در حالي آغاز مي             
کنيم که تابستاني سخت از سوي متحجران         

انجمن اسالمي     .  بر دانشگاه گذشت        
دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه              
نصيرالدين طوسي ضمن تبريک به کليه            
دانشجويان و کارکنان دانشگاه به مناسبت         
آغاز سال تحصيلي، شرح حالي از وقايع، در         

 :تابستاني که گذشت را بيان مي نمايد
بازداشت غير قانوني اعضاي شوراي           -۱

مرکزي اتحاديه انجمن هاي اسالمي                
در سالروز  )  دفتر تحکيم وحدت  (دانشجويان  

اقدام عليه امنيت   «تير، با اتهام نخ نماي          ۱۸
، که بايد به حال اين کشور که هزاران           »ملي

شهيد براي برقراري استقالل، آزادي و امنيت       
آن از جان خويش گذشتند، تاسف خورد که         
چگونه تحصن آرام شش دانشجو مقابل            
دانشگاه صنعتي اميرکبير در اعتراض به           
بازداشت دانشجويان در بند، امنيت آن را به         
خطر مي اندازد و سبب بازداشت آنان مي            
گردد ولي با کساني که براي کشور به طور           
مرتب در حال بحران سازي هستند                 

 .برخوردي صورت نمي گيرد
نزديک به چهار ماه از حبس و شکنجه             -۲

دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير در          
نشريات موهن مي   پ  زندان به جرم واهي چا    

گذرد و اين در حالي است که اين دوستان            
چه قبل از بازداشت و چه زماني که بازداشت 
شدند به جعل نشريات خود تأکيد کرده اند و         
خواستار برخورد با جاعلين اين نشريات           

روژه تواب سازي از    پشده اند ولي همچنان      
اين دانشجويان توسط نهادهاي امنيتي ادامه       
دارد که تهيه فيلم اعتراف از آنان را مي توان          

 .در اين راستا ارزيابي کرد
احکام غير قانوني محروميت از تحصيل          -۳

دانشجويان منتقد در دانشگاه هاي کشور به        
خصوص دانشگاه عالمه طباطبايي توسط         
کميته هاي انضباطي، انحالل و تعطيلي تشکل       
هاي منتقد، صدور احکام سنگين زندان براي        
فعالين دانشجويي، بازنشستگي اجباري و         
اخراج اساتيد دگرانديش دانشگاه هاي کشور      
که در آخرين مورد آن مي توان به اخراج             
اساتيد دانشکده حقوق دانشگاه به بهانه ي          

 .واهي غيبت آنان از دانشگاه اشاره کرد
حمله ي وحشيانه ي نيروهاي امنيتي به           -۴

تير   ۱۸دفتر ادوار تحکيم وحدت در سالروز        
نفر از فعالين سياسي و            ۱۱و بازداشت     

دانشجويي و انتقال آنها به زندان اوين نيز           
 . برگ ننگ ديگري بود بر دامان حاکميت

 بيانيه شوراي مرکزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين به مناسبت آغاز سال تحصيلي
 

  "بگذاريد اين وطن دوباره وطن شود"



 ١۴۸اتحـاد کـار     ١۴صفحـه     ١۳٨۶مهـر    

بلوکه نمايد، جنبش صيهونيستي در فلسطين         
به يک کارزار تروريستي روي آورد که               
همچنين قدرت اشغالگر بريتانيائي را هم مورد        

در يک آکسيون تروريستي که      .  هدف قرارداد 
توسط يکي از شبه نظاميان صيهونيسم در           

در کينگ داويد هتل در اورشليم      ۱۹۴۶تابستان 
نفر   ۹۱انجام گرفت، طبق گزارشات رسمي          

نفرشان بريتانيائي بودند و      ۲٨کشته شدند که    
غالب آنها از افسران ارتش بريتانيا و همچنين         

يهودي در بين کشته شدگان         ۱۷عرب و      ۴۱
تمامي سياستمداران مشهوري که    .  قرار داشتند 

دولت اسرائيل را بعد از تاسيسش در سال             
رهبري مي کردند، از سوي مقامات              ۱۹۴٨

بريتانيائي به خاطر تروريسم به حکم زندان          
بعد از    طوالني مدت محکوم شده بودند          

تاسيس دولت اسرائيل اين دولت و                    
سياستمدارانش متحدين بسيار قابل اعتماد          

در اختالفات بر سر    .  آمريکاي سلطه گر شدند   
بسياري از دولت هاي      کنترل منطقه نفت خيز،    

عربي و همچنين ايران از نظر آمريکا به عنوان         
. غيرقابل اعتماد و بي ثبات شناخته شدند            

بسياري از رژيم هاي عربي و هم چنين                
پادشاه ايران براي اينکه حکومت هاي خود را         
امنيت بخشند وارد ائتالف و همکاري با آمريکا        

اين مسئله باعث شد تا اين رژيم ها در          .  شدند
. ميان مردم خود چهره محبوبي نداشته باشند       

بنا بر اين در اين بستر و در اين کشور ها در             
هر   ۷۰ابتدا ناسيوناليسم عربي و از سال هاي        

. چه بيشتر اعتراضات اسالمي رشد نمود           
اسرائيل هم در مقابل کامال با آمريکا متحد             
گرديد و ارتشش با کمک هاي نظامي آمريکا به         
يکي از قوي ترين قدرت هاي نظامي جهان             
تبديل شد که امروز تمامي خاورميانه را با             

 .قدرت تسليحات اتمي اش تهديد مي نمايد
از آن زمان تمامي تالش ها براي يک صلح              

براي .  مداوم، با گسترش استعمار مسدود شد      
اينکه قدرت و امکان زندگي دولت اسرائيل را          
که بر مبناي محروم سازي مردم مسلمان             
اقوام عرب برقرار بود گسترش دهند، دولت          

سياست   ۱۹۴٨هاي مختلف همچنين بعد از          
اين روند که اين    .  ادامه اشغال را دنبال نمودند    

اختالف قديمي را همواره از نو زنده مي کرد تا          
اسرائيل   ۱۹۶۷در  .  به امروز پايان نيافته است    

مجموعه سرزمين فلسطين به اضافه نوار غزه        
. و غرب اردن و شرق اورشليم را فتح نمود            

هدف اسرائيل اين است که در سرتاسر جهان         
. ميليون يهودي را به اسرائيل برگرداند           ۱۵

براي تمامي فلسطيني هائي که خواهان               
بازگشت به سرزمينشان مي باشند راه               

اين يک داستان غمناک    .  برگشت بسته مي ماند   
است که صيهونيسم متولد از تجربه هاي ضد         
يهوديت و هلوکاست نازيسم بعنوان کابوسي        
وحشتناک، هدف سياسي اش را خلق دولت           
 .ملي با توسل به ترور و طرد انسانها قرار داد

هيچ مسئله اي تا به امروز چون مسئله موضع         

گيري در باره خاورميانه در ميان چپ ها اين           

 .همه بحث انگيز نبوده است
 

کساني که اختالفات ميان يهودي ها و               
مسلمانان خاورميانه را به عنوان اختالفات         

تحليل مي کنند، در       "  ابدي"حل نشدني و       
برعکس، تعقيب يهوديان به نام         .  اشتباهند

مسيحيت، از زمان هاي قديم هيچ نمونه             
البته .  مشابهي در جهان اسالم نداشته است       

سال زندگي مشترک     ۱٣۰۰در فاصله بيش از     
ميان مسلمانان و يهوديان، در مناسبات آنان        
تشنجاتي هم وجود داشته، اما هيچ گاه تاريخ        
طوالني چون آنچه ما در اروپاي مسيحي از         
زمان جنگ هاي صليبي مي شناسيم نداشته         

، به موازات امپرياليسم      ۱۹در قرن    .  است
صنعتي مدرن، تمايالت راسيستي و ضد           
يهوديت توانست در طول اين سال هاي              
طوالني باعث استثمار و فشار و راندن              

در مقابل اين مسئله و به         .  يهودي ها شود   
جنبشي   ۱۹عنوان عکس العمل، اواخر قرن         

براي ايجاد دولت ملي يهودي به وجود آمد           
که بنيان گذاران آن، اين جنبش را جنبش             

سال اول      ۵۰در   .  صيهونيسم نام نهادند    
، چيزي در   ۱۹٣۰جنبش صيهونيسم تا سال      

هزار يهودي از اين جنبش پيروي        ۱۲۰حدود  
اين .  نموده و به فلسطين مهاجرت کردند          

تعداد يهودي آن چنان جمعيتي نبودند که            
بتوانند يک دولت خالص ملي يهودي را به            

تعقيب يهودي ها توسط         .  وجود آورند  
نازيسم و جنايت هاي وحشيانه نازيسم            
نسبت به يهوديان، موقعييت يهوديان را از          

، ۱۹۴۶تا    ۱۹٣۱در فاصله   .  اساس تغيير داد  
بيش از نيم ميليون يهودي از خطر هلوکاست        

بسياري از  .  جان به در برده و زنده ماندند        
اين يهوديان به خاطر اعتقاد به صيهونيسم          
نبود که به فلسطين مهاجرت کردند، بلکه آنها        
بيشتر ترجيح مي دادند که از اروپا به آمريکا         
بروند اما در آنجا درها به روي بسياري             

در جهاني که بسياري از يهوديان       .  بسته بود 
از سوي هيچ کشوري در مقابل ماشين              
مرگبار نازيسم پشتيباني نمي شدند، بسياري      
از يهوديان مهاجرت به فلسطين را تنها راه           

اينان اما به   .  نجات و اميدي تازه مي دانستند      

جاي اين که به آرامش و صلح برسند، در             
خاورميانه، در ستيزي تند و تيز با مردم             
اقوام عرب درگير شدند، زيرا که طرح               
صيهونيستي شهرک هاي مهاجرين از همان       
 ابتدا مسلمانان را از اين پروژه خارج ساخت 

و به طرد آنان پرداخت تا بدينوسيله بتواند يک         
. دولت ملي خالص يهودي را به وجود آورد           

سازمان هاي صيهونيسم، از بزرگ زمين            
داران عرب تا مي توانستند زمين خريداري           
کردند و به اين ترتيب، زمين داران خرد،               
کارگران کشاورزي و بوميان مجبور شدند          
. زمين ها و خانه و کاشانه خود را ترک نمايند          

شبه نظاميان صيهونيسم قتل عامي        ۱۹۴٨در  
را ميان روستا نشينان فلسطيني به راه                
انداختند و بزرگترين و وحشيانه ترين کشتار        
را در دهکده ديرياسين انجام دادند، به طوري         
که موجي از روستا نشينان آواره و فراري            

هزار فلسطيني در     ۷۵۰به اين صورت،    .  شدند
وحشت و ترس خانه و کاشانه خود را ترک            

بدين طريق مهاجرين يهودي فارق از        .  کردند
اين که براي چه به آن منطقه مهاجرت نموده           
بودند، در نزاعي غير قابل گذشت با ساکنين           

 .عرب آن منطقه قرار گرفتند
منطقه مهاجر نشين فلسطين شکلي از استعمار       
خشونت بار را به خود گرفت و مناسباتي              
متضاد را با قدرت استعماري بريتانيائي که از         
زمان فروپاشي فرمانروائي عثماني آن منطقه        

 .را کنترل مي کرد پيدا نمود
 

تا   ۱۹٣۶اولين انتفاذه فلسطيني در سال هاي         
توسط ارتش بريتانيا که در ائتالف با            ۱۹٣۹

شبه نظاميان صيهونيسم بود به خاک و خون         
وينستون چرچيل در رابطه با         .  کشيده شد  

راندن فلسطيني ها از سوي مهاجرين                 
صيهونيسم در مقابل به اصطالح کميسيون          
تحقيق پل که خود را با متدهاي خشونت بار            

 :مشغول مي ساخت گفت
من اين عقيده را ندارم که سگ کنار آبشخور          "

حق غير قابل برگشت به اين آبشخور را دارد          
حتي اگر که اين سگ مدت هاي مديد در کنار            

من اين حق را از او       .  اين آبشخور بوده باشد   
من براي مثال همچنين قبول       .  قبول نمي کنم   

نمي کنم که به سرخپوستان شمال آمريکا و يا         
. سياهان استراليا بي عدالتي بزرگي شده باشد      

من قبول نمي کنم که به اين انسانها ناحقي              
شده است زيرا که يک نژاد قوي تر و يک نژاد            
برتر و يک نژاد دنياديده تر آمده است و جاي           

 ".او را گرفته است
در اين رابطه منافع امپرياليسم بريتانيا و              
مهاجرين صيهونيسم به هيچ وجه همسان           

زماني که امکان ساختن دولتي ملي به          .  نبود
نام اسرائيل بعد از جنگ جهاني دوم تقريبا در          

در حاليکه  .  حال تحقق بود، تشنجات آغاز شد      
 ارتش بريتانيا تالش ميکرد مهاجرين يهودي را
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راندن و زير پا گذاشتن حقوق فلسطيني ها توسط دولت اسرائيل براي              
همچنين .  مردم خاورميانه نه امنيت و نه صلح به همراه نياورده است             

بلکه برعکس، اين   .  براي مردم اسرائيل هم چيزي به همراه نداشته است         
مسئله رنجي ابدي و خونريزي اي مداوم را براي آنها به همراه داشته               

ما حرفهاي فعاالن صلح يهودي در اسرائيل و دانشمند يهودي              .  است
همبستگي با فلسطيني ها    : "او مي نويسد  .  نوام چامسکي را تائيد مي کنيم

اين به نفع ما نيست که ما       .  در حقيقت همبستگي با يهوديان هم مي باشد       
اين وضعييت و مقاومت و خون ريزي ها را دائما از نو تکرار کنيم و                   

 ".شدت دهيم
سال گذشته از     ٣۰در بسياري از قطعنامه هاي سازمان ملل متحد در            

. دولت اسرائيل خواسته شده است که از مناطق اشغالي بيرون رود               
اسرائيل برعکس بسياري از کشورهاي جهان مي تواند نسبت به اين               

بدون اينکه با يک تحريم جدي از       .  قطعنامه ها با بي تفاوتي برخورد کند      
حتي اقداماتي چون حمالتي که ساعت هاي         .  سوي غرب روبرو گردد    

طوالني از سوي ارتش اسرائيل بر روي پست هاي کنترل سازمان ملل             
کاله آبي کشته     ۴متحد در زمان جنگ لبنان صورت گرفت که باعث شد           

بجاي آن اتحاديه اروپا و  . شوند، هيچ تغييري در وضعييت اسرائيل نداد
آمريکا بعد از پيروزي دولت حماس که منتخب مردم فلسطين بود به                
ايزوله کردن فلسطين پرداختند که در نتيجه اين سياست، رنج و بدبختي            

 .عمومي بخصوص در نوار غزه، به صورت غير قابل تحملي باال رفت
با توجه به عدم تاثير قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، فلسطيني ها در               
مقابل راندن ها و خشونت هاي ارتش اسرائيل با مقاومت و مبارزه                  

ما حمالت تروريستي بر عليه مردم غيرنظامي       .  عکس العمل نشان دادند   
آکسيون هاي انتحاري مبارزان جنبش مقاومت         .  را محکوم مي کنيم    

فلسطين بر اتوبوس هاي مدارس، فروشگاه ها و بازار هاي خريد و                 
اينگونه .  فروش و يا ديگر تاسيسات غير نظامي، قابل دفاع نمي باشند             

آکسيون هاي از روي ناچاري، نه تنها راه خروج از استثمار را هموار                
اين گونه آکسيون ها     .  نمي کنند، بلکه رنج و درد را شدت مي بخشند            

بيان جنگي نامتعادل مي باشند که در آن ارتش قدرتمند اسرائيل با                  
آکسيون هاي مسلحانه اش قربانيان بي حدي را در مناطق مسکوني               

 .فلسطيني هاي غير نظامي بجاي خواهد گذاشت
اسلحه ها و موشک هاي دست ساز جنبش فلسطين نمي توانند در برابر             
ارتش قدرتمند اسرائيل که يکي از قوي ترين ارتش هاي جهان با                     
تسليخاتي چون هليکوپترهاي بمب افکن و تانک ها و تسليحات کنترل              

از اين رو کامال اشتباه است      .  شده توسط ماهواره مي باشد، مقابله کنند      
که بگوئيم اقليتي از ناچاري است که حمالت انتحاري انجام مي دهند و              
دفاع فلسطيني ها را با آنچه که براي آنان ريشه اش خشونت است                   

يک چنين همسان سازي قدمي ما را به صلح در              .  همسان قرار دهيم  
زيرا که اين همسان سازي ميان علت       .  خاورميانه نزديک نخواهد ساخت   

تازماني که  .  ها و اثرها، عمل و عکس العمل، تفاوتي نخواهد گذاشت             
جلوي راندن ها و بي خانمان شدن ها و بي حقي به فلسطيني ها را                     

، هيچ صلحي هم    )به زودي صد سال از اين راندن ها مي گذرد          (نگيريم  
 .نخواهد شد

دولت اسرائيل حتي يکبار هم حاضر نيست که به نحوي وارد مذاکره با              
اسرائيل براي تن دادن به مذاکره پيش          .  دولت موجود فلسطين گردد    

شرط هائي را به سازمان هاي فلسطيني اعالم نموده است که از جمله               
به رسميت شناختن دولت اسرائيل و صرف نظر نمودن از خشونت                

اسرائيل در اين موضعش از سوي آمريکا و اتحاديه اروپا                  .  است
اسرائيل با اين پيش شرط در واقع مي خواهد به             .  پشتيباني مي گردد  

افکار عمومي نشان دهد که گويا تمامي عملکردهاي نظامي اش بر عليه              
در واقع هم   .  مردم فلسطين تنها به خاطر دفاع از کشورش مي باشد             

در زمان ياسر عرفات در پيمان اوسلو در سال             "  پ ال او   "سازمان  
اسرائيل را به رسميت شناخت، بدون اينکه شهرک سازي ها در               ۱۹۹٣

مناطق اشغالي نوار غزه و غرب اردن و شرق اورشليم متوقف و يا                  
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در ميان منطقه دولتي اسرائيل، چون گذشته مسلمانان عرب زندگي مي           
آنها با وجود اينکه قانونا شهروند مي باشند اما از طريق صدها              .  کنند

 .تبصره و بندهاي اداري به شهروند شماره دو تقسيم شده اند
سال پيش براي     ۱۵از سوي سازمان سيکوي که از           ۲۰۰۲در سال   

برابري شهروندان يهودي و فلسطيني اسرائيل حرکت مي کند در باره            
تبعيض فلسطيني ها بطور مثال در تامينات مالي دولتي در بخش                  

در اين  .  توسعه، زيرساختار و آموزش گزارشاتي داده شده است            
درصد جمعيت    ۱٨،۵نوشته آمده است که با وجود اينکه فلسطيني ها            

 ۲،۶تنها از      ۲۰۰۲اسرائيل را تشکيل مي دهند براي مثال در سال               
درصد در بخش فرهنگ،      ۰،۷درصد کمک هاي دولتي در بخش مسکن،        

درصد   ۱،۶درصد در بخش ايجاد محدوده هاي صنعتي و يا                  ۵،٣
 .بودجه در بخش جلب توريست برخوردار شده اند

اشغال گشته اند همواره در         ۱۹۶۷وضعيت در مناطقي که در سال          
بدبختي و استثمار، موجوديت زندگي انسانها      .  نابرابري کامل قرار دارد   

را به خطر انداخته است و آنها را مجبور به ترک زندگيشان کرده                   
در کنار بکارگيري خشونت از سوي دولت اسرائيل، اين سياست          .  است

به پاکسازي انساني در پهنه وسيعي پرداخته و اين مسئله بر بستر                 
بطور مثال استفاده از    . دستگاه اداري عريض و طويلي قانوني مي گردد

مناطق فلسطيني به آب لوله کشي اسرائيل وصل            ۱۹٨۲از سال   :  آب
اما اين آب   .  است و از اين طريق آب آشاميدني مردم تقسيم مي شود            

به اين صورت که مصرف سرانه روزانه براي        .  متفاوت پخش مي گردد   
. ليتر پخش مي شود     ٣۲ليتر و براي فلسطيني ها        ٣٣۰مهاجر اسرائيلي   

دولت نظامي اسرائيل به فلسطيني ها اجازه مي دهد که تنها يک چاه آب    
متر   ۶۰۰تا    ۱۰۰چاه هاي اسرائيلي     .  متري داشته باشند    ۱۵۰تا    ۶۰

يک .  عمق دارند واز اين رو براي آنها همواره آب آشاميدني وجود دارد           
در واقع  .  چنين قاعده اي مسکن و راه و ترابري را هم در بر مي گيرد               

شهرونداني از حق کامل شهروندي استفاده مي کنند که وابسته به                
مردم طرفدار دولت اسرائيل مي باشند، حال فرق نمي کند که در                    

زيرا هر فردي که از      .  اسرائيل زندگي مي کنند و يا خارج از اسرائيل          
لحاظ ديني به مردم يهودي تعلق داشته باشد، هر زمان حق تابعييت               

 .خواهد داشت
کاراکتر اسرائيل به عنوان تنها دربرگيرنده دولت مردم يهودي، در               

گزارشگر فلسطين در   . واقع حق موجوديت فلسطيني ها را ربوده است        
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد يعني جان دوگارد از آفريقاي              
جنوبي، در گزارشي وضعيت فلسطين را با رژيم نژاد پرست آفريقاي             

  :جنوبي مقايسه نموده و گفته است
اشغال مناطق فلسطيني توسط اسرائيل تشابه زيادي با استعمارگري           "

همزمان، اين اشغال بسياري از مشخصات نژادپرستي را هم دارا          .  دارد
در شمال جنين با     :  نوار غربي به سه بخش تقسيم شده است          .  است

اين مناطق هر روز     .  نابلوس در مرکز با راماال و در جنوب هبرون            
محدوديت هاي  .  بيشتر شبيه بانتوستانس آفريقاي جنوبي مي شوند         

آزادي در جابجائي که توسط سيستم دشوار جواز خروج و دخول                
مرکز کنترل و ايستگاه کنترل         ۵۲۰پياده مي شود و توسط تقريبا          

اين وضعييت شباهت زيادي به سيستم        .  خياباني پشتيباني مي شود    
کنترلي نژادپرستان آفريقا جنوبي دارد و مي توانم بگويم از مرز آنها              

همچنين ديوانساالري امنيتي نژادپرستي را در           .  هم گذشته است    
هزار فلسطيني در زندان      ۱۰سيستمي با بيش از     .  خاطرها زنده مي کند   

 .هاي اسرائيل، جائي که شکنجه هاي وحشتناک وجود دارد
بسياري از نقطه نظرات اشغالگران اسرائيلي، سيستم نژادپرستي در            

انهدام خانه هاي فلسطيني ها، آن      .  آفريقاي جنوبي را به يادها مي آورد      
هم در بعد وسيع، غير استفاده ساختن زمين هاي زراعي مورد                    
استفاده، حمله هاي ناگهاني نظامي و همچنين قتل هاي هدفمند افراد               
فلسطيني، حتي مرزهاي جنايت هاي رژيم نژاد پرست آفريقا جنوبي را            

هيچگاه ديواري در آفريقا جنوبي ساخته نشد که            .  هم پيموده است   
 ".سفيد ها را از سياهان جدا سازد
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بجاي اين، در سال هاي بعد، اسرائيل سياستي يک جانبه را پيشه کرد              
که به شکست سازمان الفتح عرفات انجاميد و باعث خيزش سازمان              

در ميان چپ ها در مباحثات بر روي اين مسئله،                 .  حماس گرديد 
بخصوص در آلمان، غالبا اين موضوع ناروشن مي ماند که باالخره              

. توسط فلسطيني ها چيست    "  به رسميت شناختن اسرائيل    "منظور از   
به عنوان راه حل    "  پ ال او  "بارها چه حماس و چه الفتح و چه سازمان          

سياسي، رفع اختالف دولت مستقل فلسطيني را در کنار اسرائيل در              
 .پيشنهاد نموده اند ۱۹۶۷مرزهاي 

رهبريت حماس توافق خود را در آخرين وساطت دولت سعودي مبني           
. مجددا پيشنهاد نمود    ۱۹۶۷بر راه حل دو دولت بر مبناي مرزهاي            

بدين وسيله اين سازمان نه تنها دولت اسرائيل را عمال به رسميت                 
شناخت، بلکه واقعيت آماري وقصب زمين هائي که سابقا از طريق               

 .راندن انسانها صورت گرفت را مورد قبول قرار داد
اينکه دولت اسرائيل با اين وجود مذاکره با دولت تحت کنترل حماس              
. را رد نمود، کاراکتر اصلي اين خواست اسرائيل را نشان مي دهد                

مسئله اسرائيل از طرح اين خواست اين است که در مذاکرات مجبور              
نباشد قبل از اينکه پروژه شهرک ها به پايان برسد به مرزهاي دولتي              

او مي خواهد وقت کشي کند تا از زمان کافي برخوردار باشد            .  تن دهد 
که مدارکي تهيه کند تا بتواند از عوامل مختلف بين المللي به نفع خود                

مسئله بر سر خوار کردن و به خاک انداختن فلسطيني            .  استفارد کند 
هاست راندن موزيانه آنها از مناطق اشغالي و در نهايت جلوگيري از              

 .شکل گيري دولت فلسطيني
آيا يک   "اوري آونري فعال صلح اسرائيلي در مقاله اي به نام                     

سرخپوست بايد حق موجوديت اياالت متحده آمريکا را به رسميت              
"مي نويسد "بشمارد؟   من يک شورشي اسرائيلي هستم و احتياجي          : 

براي من  .  ندارم که کسي موجوديت دولت مرا به رسميت بشمارد            
کامال کافي است اگرکسي آماده باشد با من پيمان صلح ببندد و آنهم               

...  بر بستر شرايطي که مورد توافق هر دو طرف باشد                 اما اين  . 
خواست هائي که هم اکنون ازدولت فلسطين درخواست مي شود به              

پشت اين خواسته ها مقاصد سياسي . هيچ وجه از روي صداقت نيست
اول اينکه بايد جامعه بين الملل      :  دقيق تر بگويم دو مقصود    .  نهفته است 

به اين اعتقاد برسد که دولت واحد فلسطين را به رسميت نشناسد و                
دوم اينکه بايد تمرد دولت اسرائيل براي عدم مذاکره در باره صلح با              

 ".اين دولت را پذيرفتني و توجيح نمايد
ما اعتقاد داريم که با وجود تمامي زخم هائي که اختالف ده ها ساله                 
به فلسطين وارد نموده است، اما هنوز هم صلح ممکن است و براي                 
اين صلح ايجاد دولتي که در آن يهودي ها و مسلمانان و مسيحيان با               

تنها اينچنين مي   .  حقوق برابر درزندگي مشترک به سربرند الزم است        
 .توان برشکاف هاي قومي و مذهبي اين منطقه فائق آمد

بايد توجه نمود که بيش از يک ميليون عرب در منطقه دولتي اسرائيل              
. جمعييت اسرائيل مي شود      %۲۰چيزي که تقريبا     .  زندگي مي کنند   

همچنين در مناطق اشغالي شرق اورشليم و غرب اردن امروز صد ها             
آنها همه مي توانند آنجائي که زندگي مي        .  هزار يهودي زندگي مي کنند 

کنند بمانند البته با اين پيش شرط که يک شروع جديد بربستر                      
افزون بر  .  مساوات و برابري ميان يهوديان و مسلمانان بر قرار گردد          

اين، اين قاعده حق برگشت رانده شدگان فلسطيني را هم دربرمي گيرد 
و اين مسئله باعث مي شود که دولت يهودي ديگر نتواند سياست                  

همچنين همزمان واضح است که مردم          .  استعماري را اجرا نمايد     
يهودي هم اين حق را خواهند داشت در منطقه تاريخي فلسطين زندگي            

سازمان ملل متحد در مقابل، سال هاست که بعنوان راه حل،                 .کنند
در حاليکه اولين طرح    .  تقسيم کردن را براي فلسطين پيشنهاد مي کند        

در واقع سرزمين بزرگتري را نسبت به طرح هاي بعدي بين                 ۱۹۴۷
 . المللي براي فلسطيني ها در نظر گرفته بود

بر روي آن توافق شد تا کنون         ۹۰راه حل دو دولت که اوائل سال هاي         
به جائي نرسيده جز يک فرش رفو شده جغرافيائي با پست هاي                    

آخرين فصل تصرف اسرائيل ساختن      .  ارتشي بي حد در غرب اردن       
ديوار بود که بخشا به طوري عميق در غرب اردن فرو رفته و شرق                 

 .اورشليم را از منطقه فلسطيني جدا مي سازد
با وجود اين شرايط، نه يک دولت با حقوق برابر فلسطيني مي تواند در              
کنار اسرائيل به وجود آيد و نه بر اين بستر اختالف دائمي، انگيزه هاي         

 .مذهبي در اين منطقه از بين مي رود
اگر دست آخر طوري شود که بخشي از سرزمين قديمي فلسطين                 
مستقل شود و دولتش را تشکيل دهد، اين دولت کوچک اينجا و آنجا                
محصور در ميان ديوار ها خواهد بود و از لحاظ اقتصادي به هيچ                  
وجه توانائي زندگي نخواهد داشت و همواره اسير اسرائيل و همچنين            

ما از اين بيم داريم که يک       .  اسير کشور هاي همسايه عربي خواهد بود      
چنين راه حلي نه از درد و رنج فلسطيني ها بکاهد و نه به صلحي                     

 .دائمي در منطقه منجر شود
يک راه حل نمي تواند بر روي ميز سبز طراحي              :  آنچه معلوم است   

بسياري از چپ ها وجود دارند که يک دولت دمکراتيک مشترک             .  شود
. در خاورميانه را به عنوان هدفي آرزوئي و غير واقعي تلقي مي کنند               

سازمان هاي فلسطيني خودشان خواهان ايجاد دولتي عربي در کنار             
ما با اين خواسته هاي     .  اسرائيل بر روي زمين هاي فلسطين مي باشند       

فلسطيني ها براي ايجاد دولتي مستقل فلسطيني با توانائي زندگي،                
در ضمن وضعيت فلسطيني ها در حال           .  اعالم همبستگي مي کنيم     

حاضر آنچنان مايوسانه است که هر پيشرفتي به سوي خودمختاري            
بيشتر، حال فرق نميکند که چقدر ناچيز باشد، از سوي مردم فلسطين              

 .با آغوش باز پذيزفته مي شود
ما از اين روي از تمامي خواسته هاي مشخصي که باعث شوند                    

به اين  .  وضعييت زندگي مردم فلسطين بهتر شود پشتيباني مي کنيم           
خواسته ها همچنين عدم ايزوله فلسطين، خروج ارتش اسرائيل از غرب           
اردن، از بين بردن ديوار، توقف فوري سياست شهرک سازي در                 
مناطق اشغالي و برداشتن تمامي مقررات بازدارنده در نوار غزه نيز              

  . اضافه مي شود
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پشتيباني هاي نمادين از مدافعان حقوق بشر در ايران تا چـه    :  دويچه وله

 اندازه اهميت دارد؟

من خودم . ما هميشه مسائل را فراتر از مرزهاي ملي ديده ايم: ناصر زرافشان
بنابرايـن در سـطـح جـهـان            . متعلق به نگرشي هستم که اينطور فکر مي کند

بسياري کسان را به خودم نزديکتر از کساني مي بينـم کـه در داخـل يـک             
متاسفانه نفرت از   .  چارچوب قراردادي مرز ملي هموطن من ناميده مي شوند

بردگي، نفرت از ستم و نابرابري و عشق به آزادي داستان کهنه اي است کـه    
هزاره هاي متمادي سابقه دارد و انسان هاي زيادي در اين راه مبارزه کـرده  

به تعبيري بايد بگويم، پيش از اينکه ما به وجود بياييم، يعني بـه مـعـنـاي       .  اند
. فيزيکي مسئله، حيات بياييم، با بسياري از مردم دنيا اين اشتراکات را داريـم   

براي اينکه عشق به آزادي و نفرت از بردگي در خميره ي انساني ويا در يـک  
بنابراين براي من بسيار قابل احترام است، روي خود مـن    .  انسان وجود دارد

هم موثر است و از همه کساني که به هر کيفيتي،  درهرجاي دنيا، با هر مليتي، 
از اين امر مشترک جانبداري مي کنند يا کاري در زمينه همدردي و حـمـايـت    

 .نسبت به من يا مردم ميهن ام کرده اند، هميشه سپاسگزار بوده  و هستم

ي اتمي ايران و راههـاي   توجه تمام جهانيان معطوف به برنامه:  دويچه وله

 جاي دفاع از حقوق بشر در اين ميان کجاست؟. مقابله با آن است

متاسفانه، قبال هم گفتم، حقوق بشر امر مـردم اسـت، ولـي          :  ناصر زرافشان
گردد که به منافع و موقعيت دولتها و اهداف آنها  مناقشه اتمي به مسايلي برمي

بنابراين با کمال تاسف شاهدهستيم که زمينه حقوق بشر، در . شود مربوط مي
مورد وطن ما مخصوصا، مقفول مانده و مدت زماني است كه در محاق رفته، 
در سطح دولتها و نهادهاي رسمي آن توجه و عالقه وجود ندارد، که نسبت به 

  . مسايل مربوط به قدرت و مناسبت بين المللي بين کشورها وجود دارد



 ١۷صفحـه    ١۳٨۶مهـر    ١۴۸اتحـاد کـار     

اورشليم ختم    که راه رسيدن به واشنگتن به         
مي شود و براي دسترسي به آمريکا بايد             

در واقع  .  داشت  رابطه تنگاتنگ با اسرائيل        
اسرائيل براي آمريکا نقش يک دربان را بازي         

که براي رد شدن از در بايد          درباني  .  مي کند 
 .کيسه را شل نمود و به او حق حساب داد

اما اين نفوذ آنطوري که بسياري فکر مي کنند         
جاناتان پوالرد    رسوائي  .  نامحدود هم نيست  

نشان داد که تمامي قدرت البي هاي طرفدار           
تا يک معذرت خواهي براي  اسرائيل کافي نبود 

آن جاسوسي کوچک بشود ويا اخيرا اسرائيل       
نتوانست ازفروش مقدار بسيار زيادي              

 .کند تسليحات به عربستان سعودي جلوگيري 
تاثيرات اين مسئله هم يک طرفه نيست و اگر           

مي دهد    آمريکا به اسرائيل دستوري مستقيم       
به طور مثال    .  اسرائيل فرمانبرداري مي کند    

گرفت به چين يک      زماني که اورشليم تصميم     
هواپيماي شناسائي گران قيمت بفروشد،           

صنايع اسرائيل است،       چيزي که افتخار        
واشنگتن اسرائيل را مجبور نمود که اين             

بزند و اين مسئله باعث شد         معامله را به هم      
  .مناسبات اسرائيل و چين آسيب شديد ببيند

اما در واشنگتن و اورشليم اعتقاد عميقي             
برسر منافعشان    وجود دارد که اين دو کشور       

آنچنان به هم وابسته اند که نمي توان آنها را           
آن چيزي که براي يکي         از هم جدا نمود و        

خوب است براي ديگري هم خوب است و             
دوقلوهاي سيامي جدائي ناپذير      درست بمانند   

با اين وجود بد نيست جمالت ژنرال             .هستند
به   سال پيش گفته است را         ۲۷۰۸آسوري که   

قدرت هاي بزرگ صعود و        .  خاطر بياوريم 
نيست و    سقوط مي کنند و هيچ چيزي ابدي          

 .هميشه در يک حالت نخواهد ماند
. نام گذاري شد    »قرن آمريکائي «قرن بيستم   

کشوري در    در آغاز اين قرن آمريکا هنوز          
در پايان اين قرن     .  حاشيه سيستم جهان بود    
که باعث رشد بيحد       بعد از دو جنگ جهاني        

قدرت آمريکا شد، ديگر اين کشور تنها قدرت         
جائي که يکي از پروفسور هاي         جهان بود تا    

در زمان قدرت   ”  پايان تاريخ “محترم در باره    
  .امنيت آمريکائي خيال پردازي مي کند 

” قرن آمريکائي “اما ديگر نمي تواند        ۲۱قرن  
رو به    باشد و مي توان سقوط آهسته اما            

. پيشرفت وضعيت آمريکا را پيش بيني نمود        
مي شود و     اروپا به آهستگي اما مطمئن، متحد       

. قدرت اقتصادي اش به شدت رشد مي کند           
هاي نفت و      روسيه کم کم با کمک ذخيره           

از همه  .  گازش مجددا قدرت بزرگي مي شود      
کشور پرجمعييت چين     مهمتر، بخصوص دو     

و هند به سرعت به رهبريت اقتصادي جهان          
آمريکا به ناگهان بمانند          .شوند  مي  نزديک  

شوروي از هم فرونخواهد پاشيد و يا آنها            
ها   چون شکست نظامي نازي       نظامي  شکستي  
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وجود ندارد و شايد بهتر بگويم، در تاريخ هـم  
  .چنين مقياس و تشابهي وجود نداشته است

بسياري تالش کردند و هنوز تالش مي کنند تا 
اما تا کنون     .  اين رابطه خاص را توضيح دهند     

هيچ کسي موفق نشده است اين مسئله را با            
نموده و برايش       تمامي ابعادش کامال باز         

 .توضيحي ارائه دهد
هر دو  :  اين رابطه يک بعد ايدئولوژيک دارد        

دور بنيان    دولت از سوي مهاجرين راه هاي         
به اين مفهوم که آنها کشوري    . گذاري شده اند

بومي آن کشور را به       را اشغال نموده و مردم      
هر دو اين دولت ها     .  عقب رانده و طرد نمودند    

اعتقاد بودند که خدا آنها را انتخاب            بر اين    
نموده است تا اين کشور ها را به دستان آنها           

هر دو اين دولت ها در ابتدا پلي را بنا         . بسپارد 
رژه تاريخي دست     نمودند که از اين پل به يک        

و ”  دريا به دريا    “آمريکائي ها از       .  بزنند
 .”دريا به رودخانه اردن“ اسرائيلي ها از 

اسرائيل با :  اين رابطه يک بعد استراتژيک دارد
آمـريـکـا در        امنيت بخشيـدن بـه رهـبـري           

خاورميانه در رابطه با نفت، به مهمترين نيـاز  
ها کمک مي کند و آمريکا در   زندگي آمريکائي 

مـي    پاسخ به اين زحمات اسرائيل،به او کمک   
کند که اسرائيل بر اين منطقه تا اردن حکومـت  

 .بومي را بشکند کند و مقاومت مردم محلي و 
: اين رابطه همچنين يک بعـد سـيـاسـي دارد        

آمريکا نفوذ بي حدي بر اورشـلـيـم دارد و          
اين نفـوذ  .  اسرائيل نفوذ بي حدي بر واشنگتن  

صـد سـال       بر بستر يک ميليون يهودي که از 
. پيش به آمريکا مهاجرت کردند بوجـود آمـد    

آمـريـکـا اجـتـمـاع           اين مهاجرين يهودي در   
قدرتمندي را تشکيل داده اند که نفوذ سياسـي  

حدي را در اختيار دارند و بـر    و اقتصادي بي 
مراکز قدرت اقتصادي و سياسي آمريکا تاثير 

قدرت هـمـاهـنـگ البـي هـاي           . بسزائي دارند 
مسيحي که   يهودي صيهونيست و بنيادگرايان 

از حقوق اسرائيل دفاع مي کنند غـيـر قـابـل         
داستاني در بـاره    (     . تصور و بي مقياس است

يک سياستمدار اسرائيـلـي وجـود دارد کـه           
آمريکا اسرائيـل را بـه         “ پيشنهاد نموده است 

. ” عنوان پنجاه و يکمين ايالت آمريکا بـپـذيـرد   
سياستمدار در پاسخ بـه وي مـي         همکار اين 

مگر ديوانه شده اي، اگر مـا يـکـي از        “ :  گويد
هاي آمريکا به حساب بيائيم تنـهـا مـي        ايالت 

توانيم از دو سناتور و چند نماينـده گـنـگـره       
برخوردار باشيم در حاليکه ما هم اکنون و در   

صدهـا آدم      سناتور و  ۸۰شرايط کنوني مان، 
 ).”در کنگره آمريکا داريم

 برخي از کشورهاي کوچک جهان اعتقاد دارند 

” سانهريب“  ،قبل از ميالد مسيح     ۷۰۱در سال   
. محاصره نمود   پادشاه آسوري اورشليم را      

” رابشاکه“در کتاب تورات آمده است که            
پادشاه ”  هيسکيا”  ژنرال آسوري روي به      

مواظب باش تو به     “:  جودا کرده و مي گويد     
ني .  شکسته درمصر تکيه مي کني        يک ني    

شکسته اي که هر کسي روي آن بيافتد به             
. دست هايش فرو رفته و آنرا سوراخ مي کند          

که به    فارائو پادشاه مصر با تمامي کساني         
  .”وي تکيه مي کنند اين چنين رفتار مي کند           

نويسندگان تورات آنچنان تحت تاثير اين           
دوجاي   جمله قرار گرفته بودند که به آن در          

 .مختلف تورات اشاره کرده اند
: ما بايد مفهوم تاريخي اين جمله را بفهميم          

بزرگي بود و     مصر در آن زمان قدرت بسيار       
صدها سال به تمامي همسايگانش و همچنين       

امروز سوريه ، لبنان و اسرائيل        اي که     منطقه
از سوي    .در آن قرار دارند حکومت مي کرد       

ها هم قدرت جديد در حال            ديگر آسوري 
قلمرو پادشاهي  گسترش بودند و بعد از اينکه 

اسرائيل ساماريا را فتح نمودند، اين حکومت        
تالش کرد تا قلمرو کوچک          عبري مهمتر    

جودا هم براي   .  پادشاهي جودا را اشغال کند    
 .خود به مصر قدرتمند تکيه نمود          دفاع از    

جودا مقاومت کرد و به دالئل ناشناخته،             
آسوري ها به اين اشغال پايان دادند و از             

قلمرو پادشاهي  .  اورشليم عقب نشيني نمودند     
جاي ماند تا     جودا همچنان صد سال ديگر بر       

اينکه بابلي ها جاي آسوري ها را گرفته و آن          
اما مصر به وعده       .  منطقه را تصرف کردند    

در آن زمان واقعا مصر        .  خود عمل نکرد   
  .شده بود تبديل به يک ني شکسته 

آنها .  آمريکائي ها وارثين مدرن مصر قديمند     
تر، آنها  قدرتمند و ثروتمندند وبه زباني ساده 

: قدرتي فرهنگي، اقتصادي و نظامي مي باشند 
درست آنچنان به جهان           فرعون آمريکا  

حکومت مي کند که فرعون پادشاه مصر به          
آمريکا به  .  بسياري از مناظق حکومت ميکرد     

مانند هر قدرت جهاني رهبري کننده خواهان        
ثبات نظم کنوني جهان است و در مقابل هر             

خطر   قدرتي که بخواهد اين منافع را به             
از     .بياندازد و قدرت نمائي کند برمي خيزد        

اين رو، اسرائيل خواهان داشتن رابطه خاص       
ضامن امنيت    با آمريکا به عنوان مهمترين         

هيچکدام از مناطق اشغالي و      .  ملي اش است  
نمي توانند جانشين بند      يا سيستم تسليحاتي    

نافي باشند که اورشليم را به واشنگتن وصل        
رابطه اي که در شرايط کنوني        .  نموده است 

 جهان، براي آن هيچ مقياس و تشابهي 

  نـي شكستـه
 

  Uri Avneryبرگردان ناهيد جعفرپور ـ 
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قدرت کامل آمريکا در يک روند غير قابل تغيير، به آهستگي سقوط                  اما  
آمريکا در اين    .  حوادث در عراق تنها مثالي کوچک است         .  خواهد نمود 

آنطور که  _که گويا مي خواهد اسرائيل را کمک کند           ماجراجوئي وارد نشد    
_ پروفسور والت و پروفسور مرزهايمر در کتاب جديدشان ادعا نموده اند          

خواست مردم بيچاره عراق را از           و همچنين نه به اين خاطر که مي              
آنها :  استبداد خونين آزاد سازد، بلکه همانطوري که ما يکبار ديگر نوشتيم           

ذخاير نفت خاورميانه     به عراق شبيخون زدند تا بدينوسيله دست بر روي           
 .خاورميانه را تثبيت کنند داشته باشند و همچنين حضور نظامي آمريکا در 

هستند آنهم در      حال همانطور که انتظار مي رفت در حال غرق شدن                 
اما از کشوري چون آمريکا که توانست ماجراي ويتنام را از           .  مرداب عراق 

اما   .عراق را هم از سر بگذراند       سر بگذراند، اين انتظار مي رود که ماجراي      
جنگ، پرستيژ  .  شکست هاي کوچک مي توانند به شکستي بزرگ بيانجامند        

آمريکائي، اعتماد به نفس و حرمت و اخالق آمريکا را خدشه دار نمود                    
زماني وجود داشت که آمريکا مورد       ).  هاي گواننانامو و ابوغريب     زندان  (

امروز اما همه پرسي ها نشان مي دهند که آمريکا از           .  جهانيان بود   تحسين  
 .مردم کشورهاي مهم مورد تنفر قرار دارد سوي اکثريت 

آيا واقعا خوب است که با سرنوشت آمريکا به مفهوم مرگ يا زندگي                   
گذشته از اين آيا اين عاقالنه است که همه تخم مرغ هاي خود   وابسته بود؟

. چرا که نه  “يک آدم بلغمي مزاج مي تواند بگويد           قرار داد؟   را در يک سبد     
اگر .  کند و هنوز مدت درازي هم خواهد نمود          مي  آمريکا به جهان رهبري     

آنزمان ما مي گوئيم خداحافظ و دنبال          زماني اين کنترل را از دست داد          
. بريتانيائي ها کرديم    اين کاري است که ما با         .  متحدي جديد مي گرديم    

بگيرند و آنها در       جنگ جهاني اول به آنها کمک کرديم که فلسطين را                
و باالخره    عوض بما کمک کردند تا جامعه عبري را در اينجا تاسيس کنيم              

سپس ما به فرانسه کمک کرديم و در عوض از آنها              .  رفتند و ما مانديم    
در نهايت آنها هم رفتند ولي          .  تاسيسات اتمي در ديمونا را گرفتيم           

ما از آمريکائي   .  نام دارد ”  سياست واقعي “اين خود       .”ماند  تاسيسات اتمي   
که بايد بگيريم و سپس بعد از يک يا دو نسل               ها هماني را خواهيم گرفت      

شايد آمريکائي ها   .  سياستي را دنبال کنيم     دوباره نگاه خواهيم کرد که چه       
دست بدهند و شايد هم آنها به منافعي          بسياري از موقعيت هاي خود را از        

 . منافع فعلي برسند و از پشتيباني اسرائيل صرفنظر کنند ديگر و تغيير در 
سياست .  من به اين مسئله اعتقاد ندارم که سياست کنوني ما عاقالنه است            

ما تنها به واقعيت هاي امروز توجه دارد و نه به                 »واقعي«اصطالح    به  
ما اين دولت را براي زماني محدود تاسيس نکرديم بلکه          .  هاي فردا   واقعيت  

 .ما بايد به واقعييت هاي فردا بيانديشيم      .  هاي آينده هم ميخواهيم براي نسل 
بي شک جهان فردا يک قطبي و صرفا آمريکائي نخواهد بود بلکه چندين                

جهاني که در آن نفوذ، در مراکز بسياري تقسيم مي            .  خواهد داشت   قطب  
 .واشنگتن، پکن، مسکو، دهلي نو، بروکسل و ريودوژانيرو            مانند  .  شوند

 .عاقالنه است که از هم اکنون خود را براي اين روز آماده نمود
 چگونه و به چه شکل؟

دارد   من وضعييت خودمان را با يک قمارباز که شانس بسياري هم                   
در مقابل اين قمارباز مرتبا توده اي از ژتون هاي برنده             .  مقايسه مي کنم  

او مي تواند در لحظه مناسب بازي را تمام کند و                    .  جمع مي شود     
يک ميليون دالر معاوضه کند و به خانه برود و براي                هايش را با       ژتون

اما او نمي تواند از بازي        .  مشکل زندگي کند    هميشه خوشبخت و بدون      
که او عاقالنه فکر کند و اين چنين است            گذارد    تب بازي نمي  .  دست بردارد 

مي گردد و بقيه ماجرا و پيامد ها را            دهد و بخت از او بر         که هي ادامه مي   
  .ديگر مي توان حدس زد

در اين لحظه ما در باال ترين نقطه قدرتمان قرار داريم و رابطه ما با                       
تر مي شود و اين موقعيت، ما را آنچنان غره مي کند               همواره قوي   آمريکا  

حال براي ما زمان آن فرا         .طبيعي خودمان فراتر مي رويم       که از توانائي    
و از اين بازي دست       هايمان را با پول معاوضه کنيم         رسيده است که ژتون   

همسايگانمان   مناطق اشغالي را باز پس دهيم و صلح نمائيم و با              .  بکشيم
بطوري   هاي عميق در منطقه به وجود آوريم،           رابطه برقرار کنيم و ريشه     
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 Jews for a Just Peaceفراخوان سازمان  
 

  بر عليه تحريم اقتصادي غزه بپاخيزيم
 

  برگردان ناهيد جعفرپور

 
ما از سازمان صلح ونکوئر کانادا، متحدا بر عليه تصميم  کابينه                 
اسرائيل مبني بر تحريم خدمات، کاال و ضروري ترين حوائج مردم            

 .به اعتراض بر مي خيزيم... غزه چون برق و نيروگاه ها و
 

ما جامعه بين المللي را مورد خطاب قرار مي دهيم تا ازاين جنايت                
 .عليه بشريت جلوگيري کنند

 

حتي فضاي حقوقي که اسرائيل بوجود آورد تا اين عمل غير قانوني            
و غير اخالقي را تصويب کند، کامال با حقوق بين المللي در تناقض               

از سوي ديگر، مجازات جمعي مردم غير نظامي هم غير                .  است
اين خود مثالي ديگر براي عدم توجه به حقوق بين              .  قانوني است 

 .المللي و زير پا گذاشتن آن توسط اسرائيل است
 

ما خواهان اين هستيم که دبيرکل سازمان ملل متحد، آقاي بان کي              
مون، شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به يک جلسه فوري فرا               
خواند تا بدينوسيله به دولت اسرائيل اعالم گردد که اين اقدام کامال             

 .غير قابل قبول است و بايد ملغي شود
 

ما تمامي دولت هاي جهان و بخصوص دولت کانادا را فرامي                  
 .خوانيم تا اين زير پا گذاشتن عريان حقوق بشر را محکوم کنند

 

ما رهبران مذهبي جهان را فرامي خوانيم که اين تهاجم بنيادين به               
 . زندگي انساني و حرمت زندگاني را محکوم سازند

 

ما به عنوان يهودي، از رهبران يهودي مي خواهيم تا متحدا بر عليه              
اين بي احترامي به ارزش هاي يهودي، آن هم درست شب قبل از                

 .همگام شوند" يوم کيپور"
 

ما از مردم جهان مي خواهيم تا از روساي دولتشان و مراکز                    
رسمي کشورشان  بخواهند که آنان اين عمل وحشتناک و غير                 

 .اخالقي و غير قانوني را مردود اعالم کنند
 

ما از سازمان صلح کانادا، تمامي حمالت به غيرنظاميان را حال چه             
زير پا گذاشتن حقوق     .  فلسطيني و چه اسرائيلي، محکوم مي کنيم        

بين المللي توسط دولت ها که باعث مي شود ميليون ها انسان مورد             
 .خطر قرار گيرند، بايد به شدت محکوم شود

 

تصميم اسرائيل مبني بر مجازات مردم غير نظامي غزه، با توجه به             
تمامي مصائب پيامد اين تصميم، در واقع ترور دولتي است بر عليه             
مردم بي گناهي که حق تعيين بر سرنوشتشان و حق بر گشت به                
سرزمينشان از آنها گرفته شده است و اشغالي غير انساني و غير              

 .قانوني به آنها تحميل گشته است
 

تنها زماني که اسرائيل بپذيرد که آکسيون هايش بر عليه حقوق بين            
 .المللي است، مي توان صلحي عادالنه را در خاورميانه ممکن ساخت

 

 کانادا _ ،  ونکوور  ۲٠٠۷سپتامبر  ۲٠
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در   فدوا زني مرتب با موهاي روشن است و           
واقع تمامي افراد خانواده اش بجز مروان            

خانواده اي    خانواده مروان   .  موي بلوند دارند  
دهکده نزديک    ٦پر نفوذ و قديمي اند که در          

دکتر مصطفي   .  کنند  بيرزايت زندگي مي        
برغوتي که دکتري فعال در مسائل حقوق            

. اقوام دور مروان و فدوا است   بشري است، از 
خانواده مروان در آپارتماني با فضاي دلپذير        

در کنار در ورودي آپارتمان     .  کنند  زندگي مي   
به خانه من    “به انگليسي نوشته شده است         

درون خانه با عکس ها و          .  ”خوش آمديد   
يکي از    .  نقاشي هاي مروان تزئين شده است      

نقاشي ها مروان را در دادگاه نشان ميدهد که         
را چون بوکسور     دست هاي دستبند زده اش       

زماني که  .  ها باالي سرش نگاه داشته است       
جستجوي او بودند، سه       ماموران امنيتي در     

روز تمام خانه اش را تصرف کردند و پرچم          
. بر بالکن خانه وي آويزان نمودند       اسرائيل را   

فدوا جزء قليل کساني است که مي تواند               
البته نه بعنوان وکيل،     .  مروان را مالقات کند      

 .بلکه به عنوان فاميل نزديک

مردم در آنجا مي گويند که وي کـلـيـد حـل           
دارد   معماي هر دو اين اختالفات را در دست   

اختالفات بين حمـاس و فـتـح، اخـتـالفـات             ( 
مروان را در واقـع    برخي ).  اسرائيل و فلسطين

  .نلسون ماندالي فلسطيني مي دانند
با وجود اينکه مروان چه به لحاظ فيزيکي و            

حرارت و فعالش      چه به لحاظ کاراکتر پر          
تفاوت هاي بسيار با ماندال دارد، اما جهات            

. ميان اين دو وجود دارد       بسيار مشترکي هم    
اول اينکه هر دو آنها در زندان قهرمانان ملي          

. هردو به جرم تروريسم محکوم شدند       .  شدند
. هردو ازمبارزه مسلحانه پشتيباني نمودند        

از تصميم کنگره ملي       ١۹٦١ماندال در سال       
بر عليه    آفريقا مبني بر آغازمبارزه مسلحانه       

البته نه بر عليه غير نظاميان      (دولت نژادپرست   
سال در    ۲٨وي  .  نمود  پشتيباني  )  سفيد پوست 

زندان به سر برد زيرا که حاضر نبود آزادي          
مقابل تعهد به عدم مبارزه            خود را در       
مروان هم از مبارزه مسلحانه     .  مسلحانه بخرد 

سازمان فتح پشتيباني نمود و از اين رو بارها         
 .به حبس ابد محکوم گرديد

اما هر دو آنها براي صلح و آشتي حتي قبل            
من در اول ماه     .  از زندان رفتن تالش نمودند     

زماني که مروان در يک تظاهرات          ١۹۹۷مه  
در دهکده اي نزديک       سازمان گوش شالوم     

اين .  بيلينز شرکت نموده بود او را ديدم            
بناي شهرک مودين ايليت که       تظاهرات بر عليه    

. تازه شروع شده بود سازمان داده شده بود        
بعد، زماني که مروان محاکمه مي شد          سال    ۵

 .ما در دادگاه تظاهرات نموديم
هفته گذشته ما ازخانواده مروان در رامال            

برغوتي   من براي اولين بار فدوا      .  ديدار کرديم 
. را در مراسم خاکسپاري ياسرعرفات ديدم        

ما در ميان    .  بود  صورت او از اشک نمناک        
انبوه جمعييت عزا دار ايستاده بوديم و               

از اين رو   .  کننده بود   سروصداي اطراف ما کر   
. تنها توانستيم چند جمله با هم ردوبدل کنيم         

او اين بار آرام و بر خود مسلط بود وزماني           
سازمان   که شنيد تدي کيتز يکي از فعاالن            

گوش شالوم در تظاهرات دادگاه ناخن پايش        
را به خاطر مروان از دست داده، خنديد               

زماني که ما براي تظاهرات به دادگاه رفتيم          (
خشونت بار با ما        ازسوي پليس به طور        

برخورد شد و يکي از پليس هاي قوي هيکل با    
روي پاي تدي کيتز که صندل به         پوتين هايش   

 ).پا داشت کوبيد
شغل فدوا وکالت است و مادر چهار فرزند            

 ٦محاکمه    بزرگترين فرزندش هم بدون     .  است
 . ماه در زندان به سر برده است

تقسيم مناطق فلسطيني به حماسستان در          
نوار غزه و سرزمين فتح در کرانه غربي،             

فاجعه اي براي     .  فاجعه اي بيش نيست        
فلسطيني ها، براي صلح و همچنين براي            

اما رهبري سياسي و نظامي          .مردم اسرائيل   
اسرائيل از اين تقسيم بندي خوشحال و             

است و دقيقا با برنامه اش مطابقت          خوشنود  
هر آنچه براي فلسطيني ها بد         “اينکه    :دارد

در .  ”است براي اسرائيلي ها خوب خواهد بود      
است که از     واقع اين طرح و اين برنامه اي           

همان ابتدا، از سياست صيهونيستي تبعيت         
  .کند مي کرد و همچنان مي 

شائيم آرلوسوروف يکي از رهبران                
 تل  در ساحل     ١۹۳۳صيهونيسم که در سال      

ويو به قتل رسيد، اين سياست صيهونيستي       آ
محکوم نمود    را در آخرين سخنراني خويش       

هر آنچيزي که براي عربها بد است        “:  و گفت 
يهودي ها خوب باشد و هر         نمي تواند براي    

آنچيزي که براي عربها خوب است براي            
 .”هم نمي تواند بد باشد يهودي ها 

آيا فلسطيني ها اين تقسيم بندي ها را از سر            

 خواهند گذراند؟

اين طور به نظر مي رسد که شانس از سر               
کوچکتر مي    گذراندن اين مسئله روز به روز        

شود و شکاف ميان حماس و فتح روز به             
طرفداران     .مي شود   روز عميق تر و بزرگتر       

فتح در نوار غربي و پرزيدنت محمود عباس         
به عنوان باند       در راس شان، حماس را           

باندي که از ايران    .  فناتيک ها محکوم مي کنند    
ايران رهبري مي      پيروي نموده و توسط        

شود و به مانند آيت اهللا هاي ايران مردمشان         
طرفداران .  مي کشانند   را به سوي بدبختي       

حماس از اين شکايت مي کنند که عباس با            
مردم خيانت مي     اشغالگران متحد شده و به       

در تبليغات هر دو طرف نفرت کامل و           .  کند
ديگري، اين خصومت را        خشونت بر عليه      

  .هرروز تازه تر مي سازد
. وضعييت درست به مانند يک بن بست است        

راهي براي    بسياري از فلسطيني ها از اينکه         
خالصي از اين اوضاع پيدا نمي کنند کامال           

بسياري ديگر تالش مي      .  درمانده و ناراحتند  
مثال عفيف  .  کنند راه حل هاي مناسبي بيابند      

نمايندگي فلسطين در واشنگتن      صفيح رئيس   
پيشنهاد مي کند که دولتي فلسطيني از               

کامال بي طرف تشکيل شود که         کارشناسان  
البته .  نه عضو حماس باشند و نه عضو فتح         

اما .  شانس چنين پيشنهادي تقريبا صفر است       
در صحبت هاي خصوصي در رامال اکثرا نام        

 . مروان برغوتي شنيده مي شود

 نلسون ماندالي فلسطيني
 

  Uri Avnery برگردان ناهيد جعفرپور ـ 

هزار زنداني      ١١در حال حاضر درحدود         
. مي برند  فلسطيني در زندانهاي اسرائيل بسر       

نفر   ۵اگر حساب کنيم که هر زنداني مي تواند         
مالقات کند، پس به طور        از خانواده اش را       
هزار نفر از اين زنداني        ۵۵متوسط در حدود    
البته هر مالقات کننده براي     . ها ديدار کرده اند   

مالقات زنداني احتياج به جواز مخصوص           
دارد و بسياري به لحاظ امنيتي از داشتن              

هر مالقات    فدوا هم براي       . جواز محرومند  
احتياج به جواز دارد که به او اجازه وارد و             

بدون توقف در اسرائيل     خارج شدن به زندان     
اما سه پسر مروان اجازه ديدار        . را مي دهد   

سال   ١٦ندارند زيرا که سن آنها باالي        پدر را   
ديدار  سال اجازه     ١٦است و تنها فرزندان زير      

دختر خردسال مروان    . پدران خود را دارند     
به همراه مادرش، پدرش را مالقات        مي تواند   

تا کنون کسي در ميان مردم فلسطين          . نمايد
از اين  . اين همه مشهور و محبوب نبوده است      

جهت هم وي مانند ماندال است، در زماني که          
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زماني به واقعييت مي پيونند که ما ازخواست آمريکا و               همه اين ها     

شرايطي مي خواهد از ما پشتيباني کند چشم          توانائي هايش که در هر      
 .پوشي کنيم

اين مسئله بيشتر به واقعييت مي پيوند اگر که ما خيزش راديکاليسم               
مورد توجه قرار دهيم که در واقع هم اين پديده عکس                  اسالمي را    

اختالفات   .اسرائيلي است _  محور آمريکائي       العملي طبيعي به اقدامات    
اي که روزي      زلزله.  اسرائيل و فلسطين دليل اصلي اين زلزله است          

براي ما و همچنين آمريکا      .  مخربي را باعث شود   ”  سونامي“تواند    مي  
 .است که در طي يک دوره، دالئل طبيعي اين پديده را دور کنيم عاقالنه 

. اجالتا آمريکا هنوز از اينکه يک ني شکسته شود فاصله بسيار دارد              
را به آمريکا تکيه مي دهند مي توانند مدتي ديگر هم               کساني که خود    

اين است که از اين زمان استفاده         اين کار را بکنند، اما براي ما عاقالنه         
در صلح امنيت دوام      کنيم و موجوديت خودمان را براي جهان آينده           

 . بخشيم

طبيعتا من در اينجا    . (مسلما ايران اين پول را در اختيار وي قرار مي دهد           
مند بودم برخي از نقطه نظرات حماس را بشنوم وبيان کنم اما اين                 عالقه  

کساني .  غير ممکن است زيرا که نمي شود به نوار غزه رفت              مسئله کامال   
طرف صحبت ما بودند نيز، همگي به زندان هاي اسرائيل               که از حماس     

 . )فرستاده شده اند
 فلسطيني ها چگونه مي خواهند از اين بن بست بيرون بيايند؟

آنان چگونه مي توانند بار ديگر رهبري اي ملي بنا نمايند که از سوي                    
هاي مردم در کرانه غربي و نوار غزه مورد پذيرش قرار                 تمامي بخش   

مبارزه ملي را به پيش برد و اگر امکان صلح باشد با                  گيرد؟ که بتواند     
 ؟ اسرائيل پيمان صلح ببندد

طرفداران برغوتي اعتقاد دارند که اگر اسرائيل به اين نتيجه برسد که                  
خواهان صلح است، در اين صورت مروان از زندان آزاد مي شود و نقش                 
درست به مانند نلسون ماندال زماني که        .  محوري در آشتي خواهد داشت      

آفريقاي جنوبي از زندان آزاد شد و دولت سفيد پوست به اين                  وي در   
. رسيد که دولت نژادپرست را ديگر نمي تواند سرپا نگاه دارد            نتيجه گيري   
اطراف ما هم چنين وضعييتي به وجود آيد، مي بايست                   براي اينکه    

کارزار بزرگي را درميان افکار عمومي به راه             نيروهاي صلح اسرائيلي     
 .زندان باشند اندازند و خواهان آزادي مروان از 

  در اين صورت چه اتفاقي خواهد افتاد؟

به هيچ وجه کسي از طرفين فلسطيني اعتقاد ندارد که آهود المرت يک                  
صلح خواهد بست و اگر هم اين کار را بکند بعدا به آن جامه عمل                    پيمان  

هيچ کسي اعتقاد ندارد که اصوال چيزي از نشست بين                .  خواهد پوشاند 
. نوامبر برگزار مي گردد بيرون خواهد آمد            المللي که احتماال در ماه         

استخواني است که رئيس جمهور بوش جلوي         فلسطيني ها مطمئنند که اين      
غمناک در حال سقوط است پرت مي          گونزال رايس که موقعيتش بطوري       

  .کند
  و اگر اين کنفرانس نتيجه اي نداشته باشد؟

اگر .  »هيچ خالئي به وجود نخواهد آمد  «يکي از رهبران فتح به من گفت که 
تالش هاي پريزيدنت عباس نتيجه اي ندهد، در اين صورت انفجار ديگري               
  .»چون انتفاذه بعد از کمپ ديويد به وجود خواهد آمد 

چه خواهد شد بعد از اينکه فعاالن فتح اسلحه خود را تحويل دهند و از                   

 دست بردارند؟ خشونت 

همانطوري که    .  نسلي جديد خواهد آمد    “:  يکي از طرفداران فتح مي گويد      
جايش را    گروه قديمي خسته خواهد شد و گروه بعدي          .  قبل ها اتفاق افتاد   

صلحي   خواهد گرفت و اگر اين اشغال پايان نيابد و صلحي صورت نگيرد،             
که نسل آينده را به سوي دانشگاه ها، خانواده، کار و تجارت روان کند،                 

  .”...در اين صورت انتفاذه جديدي گسترش خواهد يافت 
براي رسيدن به صلح ما احتياج به وحدت ملي فلسطيني خواهيم داشت و               

که براي فلسطيني ها سمبل وحدت ملي است هم اکنون در زندان                مردي  
  .مي برد حشرون به سر 
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اين اتوريته به هيچ    .  دليل اتوريته مروان را به سادگي نميتوان توضيح داد        
ربطي به منسب باالي وي در فتح ندارد زيرا که اين جنبش از                      وجه  

از زماني که مروان    .  سلسله مراتب روشن برخوردار نيست   سازماندهي با 
در دهکده اش بود، به شکرانه شخصيت اش توانست            تنها يک فعال ساده     

در واقع او از اتوريته اي برخوردار است         .  بکشد  خود را در سازمان باال      
جنگ ميان حماس و فتح در او          .  نيست  که به مسائل ظاهري وابسته         

است که حمله اي به وي نکند و  تاثيري نگذاشته است و حماس هم مواظب 
سربازان زنداني گيالد شاليد      زماني که ليست زندانيان براي معاوضه با         

رهبران فتح بود در رديف       تنظيم گشت، نام مروان با وجود اينکه يکي از           
  .نخست قرار داشت

بيانيه «مروان کسي بود که به همراه رهبران زنداني سازمان هاي ديگر              
. را تنظيم کرد و فراخوان ائتالف ملي را صادر نمود              »زندانيان  مشهور  

اين بيانيه  .  فراکسيون هاي فلسطيني اين بيانيه را مورد قبول کردند          تمامي  
بود که توانست دولتي ائتالفي، هرچند کوتاه          »بيانيه مکه «براي    بستري  

ائتالف ملي خلق نمايد و قبل از اينکه اين پيمان از سوي                  مدت را براي     
طرفين امضا گردد، شخصي را نزد مروان فرستادند تا موافقت وي را                

موافقت مروان گرفته شد، تازه آن زمان، ديگران هم            وقتي که   .  جلب نمايد 
  .اين پيمان را امضا نمودند

. مالقات من در رامال کمک کرد تا من با عقايد طرفداران مروان آشنا شوم             
آنها تالش مي کنند تا از جو نفرتي که رهبران هر دو طرف دعوا را احاطه                  
برخي از آنان به روشني     .  کرده است تاثير نگيرند و از هم پاشيده نشوند          

آکسيون هاي حماس موضع مي گرفتند ولي با اين وجود تالش               بر عليه   
به نظر آنان طرفداران حماس بر عکس         .  ريشه ها بپردازند    مي کردند به  

در غرب نبوده اند و از دانشگاه هاي خارجي ديدن               طرفداران فتح هرگز  
از طريق سيستم آموزش مذهبي فرم گرفته و بعد            نکرده اند، دنياي آنان     
است ومجموعه اوضاع بين المللي که در آن جنبش            فکريشان بسيار تنگ    

 .به حرکت است، برايشان بسيار بيگانه است آزاديبخش فلسطين مجبور 
در آخرين انتخابات،    “:  يکي از کساني که با من صحبت کرد مي گفت              

درصد آراء را به دست آورد تا             ۴٠تا    ۳۵اميدوار بود که        حماس  
اما بعدا با تعجب ديد که       .  جنبشش را قوت بخشد      بدينوسيله مشروعيت   

آنها نمي  .  اين برايشان غيرمنتظره بود     اکثريت آراء را به دست آورده و         
اين اشتباه  .  طرح کاملي نداشتند    دانستند با اين همه آراء چه کنند زيرا که           

نمودند که تنها      آنان بود که بجاي ايجاد دولتي ائتالفي، دولتي بنا                  
آنها عکس العمل هاي بين المللي و            .  اعضايش اعضاي حماس بودند     

 .”اسرائيل را غلط تخمين زده بودند 
در   طرفداران مروان از انتقاد از خود ترسي ندارند و به عقيده آنان فتح                 

آنچه که در نوار غزه اتفاق افتاد بي تقصير نيست و اين جنبش عاقالنه                  
براي مثال  .  که رهبران حماس را دستگير و تحقير نمود          عمل نکرد زماني    

وزير خارجه دولت حماس بود دستگير نمودند و          آنها محمود الظهر را که      
بريدند و نام رقاصه ي معروف مصري را بر            تحقير کردند و ريش او را       

اين نفرت سوزان الظهر و همکارانش بر          اين خود دليلي براي     .  وي نهادند 
 .عليه فتح است

من تا کنون هيچ تکذيبي براي ادعاي حماس مبني بر اينکه محمود داهالن              
امنيتي و مشاور اسبق محمود عباس به همراه آمريکائي ها حمله               مشاور

داهالن فرد مورد عالقه    .  طرح ريزي نموده است نشنيده ام        اي نظامي را    
اعتقاد داشت که اگر وي با تسليحات و پول         )  اسرائيلي ها   و  (آمريکائي ها   

اين مسئله باعث   .  توانست نوارغزه را بازپس ستاند       مسلح مي شد، مي      
در ابتدا وارد عمل شود و خود حمله اي             گرديد تا حماس تصميم بگيرد       

اکثريت افکار عمومي از حماس         و از آنجا که       .  مسلحانه را انجام دهد    
اشغالگران را پيشه کرده بود       پشتيباني مي کرد و داهالن را که خيانت با           

داهالن سپس از   .  شود  طرد مي کرد، حماس توانست به سادگي برنده            
 .سوي عباس به تبعيد فرستاده شد

از آنجا که خالد ماشال رهبر حماس در            .  استمرکز حماس در نوار       
دمشق زندگي مي کند و برخالف هر دوي نمايندگانش ريشه در نوار غزه               
 ندارد، از اين رو نياز به پول دارد تا بتواند موقعييت خود را تقويت کند و  
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 ١٨اين سازمان ها قرار است روز سه شنبه           
سپتامبر يک حرکت اعتراضي مشترک در           
دفاع از دستاوردهاي اجتماعي انجام دهند و         
پس از آن يک کميته هماهنگي مشترک ايجاد          

 .نمايند
امسال استقبال مردم از جشن اومانيته بسيار       

در برنامه هنري اين جشن، رنو          .  زياد بود 
. خواننده محبوب چپ فرانسه شرکت داشت        

جريان به اندازه اي        ۴استقبال از گفتگوي      
وسيع بود که تعداد زيادي نتوانستند در آن           

 .شرکت کنند
چون هرسال، احزاب و سازمان هاي غير            
فرانسوي نيز در جشن حضور و مشارکت          

سازمان ها و احزاب سياسي چپ و         .  داشتند
دموکراتيک غير فرانسوي در محل                  
مخصوصي که دهکده جهاني ناميده شده           
است، حضور داشتند و هر کدام با ارائه               
برنامه اي هنري، از کنسرت گرفته تا رقص و          
موسيقي، از نمايش فيلم و تاتر تا نقاشي و             
کارهاي دستي، با سليقه هاي گوناگون، رنگين       
کماني از فرهنگ و آداب و رسوم مردم خود          

 .را براي عالقمندان به نمايش مي گذاشتند
اتحاد کار، نشريه سازمان اتحاد فدائيان خلق        

از .  ايران نيز در جشن اومانيته شرکت داشت       
سازمان فدائيان خلق   :  ايران چند سازمان ديگر

و )  اقليت(، سازمان فدائيان       )اکثريت(ايران   
حزب توده ايران نيز در اين جشن حضور            

در طول سه روز جشن، تعداد زيادي        .  داشتند
از هموطنانمان از چادر اتحاد کار ديدن              

اين چادر محل ديد و بازديد، محل           .  کردند
در .  بحث و گفتگو، محل رقص و پايکوبي بود        

قسمتي از چادر ميز کتاب و برخي از متون            
موسيقي تمامي   .  ترجمه شده قرار داشت       

در اين سه   .  مناطق ايران يکدم خاموش نشد     
فارسي، :  روز رقص هاي مختلف ايراني          

نظر نه تنها هم        ...  کردي، لري، آذري و       
ميهنانمان در فرانسه، که ساير مليت هاي غير        

فشردگي جمعيت  .  ايراني را نيز جلب مي کرد      
در مقاطعي چنان بود که رفت و آمد                   
. دشواربود و به سختي صورت مي گرفت           

مراجعه به چادر ما براي اطالع از وضعيت            
مراجعه کنندگان   .  ايران قابل مالحظه بود       

عمدتا در رابطه با مساله زنان و ماجراي              
نکته قابل  .  برنامه اتمي ايران سئوال داشتند      

توجه و اميد آفرين در اين مراسم، تداوم              
حضور فعال و مشارکت چشمگير جوانان در        

مشارکت جوانان  .  برنامه هاي مختلف آن بود    
به حدي بود که بدون آن، پيشرفت کارهاي ما         

 .با اختالل مواجه مي شد
فيلم بخشي از برنامه هاي جشن اومانيته، از          
جمله برنامه هاي چادر اتحاد کار و مصاحبه         

” تيشک“با گردانندگان آن، توسط تلويزيون         
براي هموطنانمان در ايران و ساير نقاط دنيا         

  . پخش مي شد
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اين موضوع اختصاص داده     مکان بزرگي به     

شده بود که در آنجا، فيلم ها، پوسترها و کتاب          
دختر چه  .  هائي در اين مورد عرضه شده بود       

.    گوارا نيز در اين مراسم حضور داشت               

توسعه افريقا و همبستگي با مردم آن،               
موضوع ديگري بود که دست اندرکاران            
جشن آن را برجسته کرده و در کانون توجه         

بررسي علل عقب ماندگي     .  قرار داده بودند   
شديد افريقا و راه هاي برون رفت از آن، از            
جمله مسائل مورد بحث بود که صاحب             
نظران افريقائي و اروپائي پيرامون آن              

فلسطين و صلح    .  نظراتشان را بيان داشتند    
در خاورميانه موضوع ديگري بود که مورد        
توجه صاحبنظران قرار داشت و پيرامون آن       

 .کنفرانس تشکيل دادند
در رابطه با مسائل داخلي فرانسه، علل              
شکست چپ و راه برون رفت از آن، محور           
. اصلي موضوع سياسي جشن اومانيته بود       

اين مساله به ويژه چهار ماه پس از شکست          
چپ در انتخابات رياست جمهوري، براي           
. عالقمندان به عدالت و آزادي جذبه داشت          

طرح مقابله با تهاجم راست و راه ها و                 
چگونگي دفاع از دستاوردهاي اجتماعي در        
زمينه اشتغال، بازنشستگي، بهداشت و            
درمان و همچنين مسائل مهاجران، از جمله         

براي .  مسائل مورد بحث و گفتگو بود            
راهيابي و پاسخ به مشکالت، دبير ملي حزب         
کمونيست فرانسه با اذعان به شکست، از           
چند جريان عمده چپ فرانسه دعوت کرد تا          
پيرامون اين مسائل به گفتگو بنشينند که با           

نکات مهم اين اقدام    .  موافقت آنان روبرو شد   
 :را چنين مي توان برشمرد

سازمان عمده چپ در      ۴حضور رهبران     -١
جشن حزب کمونيست، به گفته رسانه هاي          
فرانسوي يک رخداد سياسي به شمار مي           

نمايندگان اين چهار سازمان که عبارتند       .  آيد
از ماري ژورژ بوفه، دبير ملي حزب                 
کمونيست، فرانسوا اوالند، دبيرکل حزب           
سوسياليست، سسيل دوفلو، مسئول حزب        
سبزها و اوليويه بوزانسونو مسئول انجمن        

، هريک به گونه اي          )LCR(انقالبي چپ     
کوشيدند بر ضرورت يا لزوم اتحاد ميان           

 .جريان هاي چپ تأکيد کنند
در واقع نياز يا لزوم چنين جلسه اي که             -۲

در نوع خود بي سابقه بود، ناشي از شکست          
چپ در انتخابات رياست جمهوري است            

 ۴۷آراء کل سازمان هاي چپ بر روي هم            (
). درصد آراء راست    ۵۳درصد بود، در برابر     

شکستي که نه تنها براي چپ ها نا منتظره            
 بود، بلکه به پيوستن تعدادي از چهره هاي 

سرشناس سوسياليست به دولت دست            
راستي سرکوزي نيز انجاميد و فراتر از اين،         
کنار رفتن سرپوش و روشدن اختالف هاي         
دروني و پنهان نيروهاي چپ و به ويژه              

 .حزب سوسياليست را در پي داشت
اين اختالف ها يا بهتر است بگوئيم شدت          -۳

بحران درون سازماني و نيز تشديد بي              
اعتمادي افکار عمومي نسبت به جريان هاي         
چپ موجب شد تا براي اولين بار رهبران اين         
احزاب به ضرورت بازنگري به گذشته و            
راهيابي براي آينده پي ببرند و در پي چاره           

به گفتة دبير ملي حزب           .  جويي برآيند  
کمونيست، ماري ژرژ بوفه، جريان هاي چپ        
ديگر نمي توانند تنها با نفي و نقد راست به             

نقد گذشته  .  حيات سياسي خود ادامه دهند      
خود، از يک سو و ارائه برنامه نوين، از               
سوي ديگر براي تمامي جريان هاي چپ به          
امري ضرور تبديل شده است و اين تنها از           
طريق تبادل نظر جمعي چپ ها امکان پذير           

او افزود که يا بايد از وضعيت کنوني          .  است
فراتر رويم و يا در خود فرو رويم، راه                

: فرانسوا اوالند گفت. ديگري باقي نمانده است
همه ما يک جور فکر نمي کنيم، اما همگي در          “

در اين   .  مخالفت با راست متحد هستيم         
اما فراي  .  مخالفت به همه نيروها نياز داريم       

وحدت بايد بتوانيم با هم بر سر پروژه اي            
حزب سوسياليست به     .  مشترک کار کنيم    

من موافق  .  تنهايي از پس اين کار برنمي آيد       
. ”کار جمعي در انتخابات شهرداري ها هستم      

اين نخستين بار است که دبيرکل حزب              
سوسياليست به اين وضوح از همکاري با           
. ديگر جريان هاي چپ حرف مي زند                

اين فرقه گرايي و غير      “:  بوزانسونو نيز گفت  
 . ”مسئوالنه است اگر به اتحاد بي توجه بمانيم

 جشـن اومـانيتـه بسيـار پـر شكـوه بـود 



 ١۴۸اتحـاد کـار     ۲۲صفحـه     ١۳٨۶مهـر    

 مصاحبه با پرويز بابايي
 

 10صفحه 

بله کامالً درست است او نمونه اين تشکر           -
 .را از آيزنهاور هم کرد

خواهم بگويم اگر اين نيروهاي خارجي، در  مي -

تمام اين گذشته، هيچگاه به منافع مردم ايران          

نپرداختند و فقط به منافع خودشان فکر              

تواند به هر دليلي مورد       کردند، آيا امروز مي     مي

توجيح قرار بگيرد که بتوان با کمک نيروهاي         

خارجي يا با دمکراسي صادراتي سرنوشت          

 مردم را تغيير داد؟ 

هيچوقت ما نبايد به          .  به هيچوجه     -
بازگشت .  امپرياليست ها اتکا داشته باشيم      

ترين شکلي است که يک         سلطنت مفتضحانه 
 .ملتي بخواهد انتخاب کند

جناب بابايي با تشکر از محبت شما، اگر نکته           -

خواهيد طرح بفرماييد، ميکروفون      ديگري را مي  

 .در اختيار شماست

مطلب ديگري ندارم فقط روي نکته آخرين          -
آلترناتيوي که به اصطالح از      .  کنم  تأکيد مي 

اين هجوم خارجي براي ما نصيب  خواهد           
 .شد، يک آلترناتيو مفتضحي خواهد بود

تواند   به نوعي سرنوشت مردم عراق مي          -

جناب بابايي خيلي از شما . مورد اشاره ما باشد

  .کنم تشکر مي

 

 مصاحبه با هوشنگ كشاورز صدر
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مرداد و محورها گفتيد،       ۲٨شما راجع به       -
تکيه .  بايد به شما عرض کنم که مردم بودند        

در .  گاه اصلي دکتر مصدق مردم بودند          
مرحله دوم از تناقضي که بين سياست              

ولي وقتي  .  برد  آمريکا و انگليس بود، سود مي 
اهداف اصلي دولت مشخص شد، بين آمريکا        
و انگليس تفاهم ايجاد شد و به ويژه بعد از            

خواهند   چون پرسيديد که قوام را مي     .  تير  ۳٠
به جوري خوب نشانش بدهند، بله ما در اين          

اي رسيده ايم که اين داليل          روزها به دوره  
بسياري دارد و وقت اين جلسه گرفته                

شود، که ما دوره ارزش شکني راه                 مي
. ايم، به خصوص در خارج از کشور          انداخته

يعني بياييم يک سري آدمهايي که يک سري          
اند و خدمات آنها بديهي است         خدماتي کرده 

حاال _  اند  اينها را دوستانشان هم نقد کرده      _
السلطنه و مصدق را کنار هم        بياييم مثالً قوام  

مصدق اگر مورد اعتماد      .  خير.  قرار بدهيم 
اين .  دليل بود   ۳مردم قرار گرفته بود به         
 :درست آن محور هم هست

در آن دوره حکومتي، بياييد     .  يکم مستبد نبود  
 . نشان بدهيد که کسي را شکنجه کرده باشند

از . کرد  دوم، دست به اموال دولتي دراز نمي       
اش، حتي بخشي از       جيب خود و از زندگي      

 .وزيري را پرداخت حقوق نخست
من . سوم اينکه با خارجي سر و ّسر نداشت        

کنم، در سال     به شما دوست جوانم عرض مي     
تمام صورت مذاکرات هيئت دولت            ١۳۳١

مربوط به دوره نفت در چاپخانه بانک ملي           
چاپ و در اختيار مردم يا درست بگويم در           
اختيار بخش خاص و بزرگ مردم قرار              

 .بگيرد
تير شروع شد و      ۳٠مرداد به نظر بنده از        ۲٨

آن واقعه شب حکم    . مرداد  ۲۵در حقيقت روز    
االن . دادن، يک جور کودتاي نظامي بود            

نه آقا، بنده خودم     . گويند که نه قيام بود       مي
. جمعي با کاميون بودند      .در خيابان بودم    

مخ، اينها    خانم اعتضادي، آقاي شعبان بي       
توي کاميون بودند، يک اتومبيل بيوک قرمز         

عکس شاه  . توي اين اتومبيل بودند    . هم بود 
روزهاي قبل اين      . را هم آورده بودند        

مرداد پشت اينها     ۲٨تعارضات بود ولي روز     
يعني بايد به جرأت       . کرد   تانک حرکت مي    

. بگويم تفاهمي بين لمپن جامعه و ارتش بود         
براي اين ظاهر امر را      . و اين ظاهر امر بود     

کنند که بتوانند بگويند      امروز اينجور بزک مي   
  .آن يک قيام ملي بود

 

بنابه گزارشات رسيده از زندان گوهرداشـت  
، غـروب،    ١۳٨٦شهريور  ۳١کرج، روز شنبه 

زماني که به دستور کـارگـزاران زنـدان از        
دادن غذاي زندانيان سياسي امتناع شد، آقاي 
افشين بايماني علت ندادن غـذاي زنـدانـيـان       
سياسي را از آنها جويا شد که توسط فـردي  

نفر ديـگـر مـورد         ٦به نام عباس احدزاده و 
آقاي بايماني در اثر ايـن    .  هجوم واقع گرديد

حمله که توسط کـارگـزاران زنـدان انـجـام          
گرفت، از ناحيه صورت و بيـنـي بـه شـدت         

اين دومين حمله است کـه بـه     .  زخمي گرديد
دستور سعيد مرتضوي و حسن زارع دهنوي 
و تحت نظارت علي حاج کاظم رئيس زنـدان،    
ميرزائي و علي محمدي از معاونيـن زنـدان،     
شهبازي رئيس حفاظت اطـالعـات زنـدان و        

زنـدان، تـوسـط         ۲محمد مغنيان رئيس بند   
نفر از مامورين زندان بـه   ٦عباس احدزاده و 
حمالت پي در پـي عـلـيـه         .  اجرا گذاشته شد

زندانيان سياسي بي دفاع در بند آن هـم در      
فواصل کوتاه، حاکي از قصد غيـر انسـانـي      

 .حذف فيزيکي آنها است
 ١۹الزم به يادآوري است در روز دوشنـبـه     

آقايان افشيـن بـايـمـانـي و           ١۳٨٦شهريور 
 بهروز جاويد طهراني با وحشيانه ترين شيوه 

در بهداري زندان مورد حمله قرار گرفتند کـه  
در اثر آن حمله شکم آقاي بايماني بـيـش از     

او هنوز از آثـار آن زخـم         .  بخيه خورد ۵٠
بهبود نيافته بود که دوباره مورد تهاجم قرار 

در هر دو حمله، ايشان از هـر گـونـه      .  گرفت
جـان ايـن     .  امکانات درماني محروم بـودنـد    

زنداني سياسي در معرض خطر جدي اسـت    
و تمام شواهد حاکي از قصد حذف فيزيـکـي   

 .او توسط کارگزاران زندان است
فعالين حقوق بشر و دمکـراسـي در ايـران،        
حمله به زندانيان سياسي بي دفاع در بنـد را    
محکوم مي کند و به تمامي سـازمـان هـاي        
حقوق بشري هشدار ميدهد که جان زندانيـان  
سياسي در خـطـر جـدي اسـت و بـراي                  
پيشگيري ازيک فاجعه مي بايست دسـت بـه     

 .اقدامات فوري زد تا جان آنها را نجات داد
 

 فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران 

 ۲٠٠۷سپتامبر  ۲۴برابر با  ١۳٨٦مهر  ۲
 

 :موارد فوق به سازمانهاي زير گزارش شده
 

شـوراي    -کميسير حقوق بشر سازمان ملل   
سازمان عفو بيـن    -حقوق بشر سازمان ملل 

 -بخش حقوق بشر اتحـاديـه اروپـا          -المل 
 .ديدبان حقوق بشر

 

 سايت انترنت انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر
 

  جان زندانيان سياسي در زندان گوهردشت در معرض خطر جدي است
 سالروز جهاني بر ضد مجازات اعدام

  

 اطالعيه دبيرخانه بين المللي

 حزب سوسياليست فرانسه
 

به نظر مي رسد که ايده توقف قانوني مجازات            
اعدام در ميان بسياري از دولت ها و افکار                 

حزب .  عمومي جهان پيشرفت کرده است            
سوسياليست از ابتکار شوراي اروپا براي              
ازسرگيري اين پروژه و کوشش در الغاي جهاني        

 .حکم اعدام بسيار خشنود است
با اينحال وقايع اخير نشان ميدهد که مبارزه بر           
عليه مجازات اعدام مي بايد با شدت هرچه بيشتر         

حزب سوسياليست بسيار متاسف    .  ادامه پيدا کند  
است که لهستان با خواست شوراي اروپا مبني          
بر برقراري يک روز اروپايي بر عليه مجازات            

 .اعدام مخالفت نمود
روز قبل از سالروز        ٣،  ۲۰۰۷اکتبر    ۷يکشنبه  

نفر در      ۱۵جهاني بر ضد مجازات اعدام،             
افغانستان اعدام شدند و اين در حالي است که            
اين کشور حدود دو سالي است که به حکم اعدام          

در ايران اعدام قضايي و غير      .  متوسل نشده است  
  ۲۱۰ماه اخير، ايران      ۹درطي  .  قضايي ادامه دارد  

 .اعدام در مال عام انجام داده است
براي ابراز حمايت از تمامي فعاليني که براي لغو          
مجازات اعدام مبارزه ميکنند، حزب سوسياليت         

در حرکت مقابل اپراي پاريس        ۱۴امروز ساعت   
در کنار انجمن ها حضور خواهد داشت تا بار             
ديگر حمايت خود از لغو مجازات اعدام در ايران          

 .و ساير ممالک را اعالم دارد
 ۲۰۰۷اکتبر  ۱۰



 ۲۳صفحـه    ١۳٨۶مهـر    ١۴۸اتحـاد کـار     

به مناسبت نوزدهمين سالگرد قتل عام              
زندانيان سياسي در ايران، مراسمي با              
حضور چند تن از خانواده هاي  قربانيان            

، فعالين سياسي، اعضاي جنبش       ٦۷کشتار  
همبستگي براي دمکراسي و آزادي در ايران،       
منفردين و فعالين حقوق بشر، در شهر اسلو         

 .برگزار گرديد
در اين مراسم که با يک دقيقه کف زدن براي          

آغاز شد، يکي از          ۶۷جانباختگان کشتار     
در   ۶۷اعضاي خانواده جانباختگان کشتار       

مورد فضا و روابط حاکم بر خانواده ها در           
ايران صحبت کرد و از کليه نيروهاي                
سياسي خواست تا اتحاد و حمايت خود را           

 .بيش از بيش از خانواده ها اعالم دارند
در ادامه، پيامي از طرف  دادخواهان کشتار          

براي حاضرين قرائت شد، فيلمي از               ۶۷
خاوران ساخته آقاي حميد حميدي پخش           
شد، چند ترانه توسط يکي ازهنرمندان به            

 اجرا در آمد و چند متن و شعر نيز توسط 

 .اعضاي خانواده جانباختگان قرائت شد
اين مراسم مورد استقبال تعداد بسيار زيادي        
از طيف هاي گوناگون ايرانيان ساکن نروژ          
قرار گرفت و نکته جالب توجه آن بود که               
برخي از شرکت کنندگان براي اولين بار             

وگلستان     ۶۷درمورد کشتارهاي سال           
آشنا شدن با      .  خاوران مطلع مي شدند       

وابعاد بي رحمي رژيم ضد       ۶۷ماجراي کشتار 
بشر و آزادي کش جمهوري اسالمي نسبت به        
فرزندان  شريف و آزاديخواه ميهنمان، افراد         
شرکت کننده در مراسم را شديدا تحت تاثير          

 .قرار داد
سالن برگزاري مراسم که در کتابخانه شهر         
اسلو قرار دارد، با گُل و عکس هايي                   
ازجانباختگان راه آزادي و عدالت به زيبايي          

در پايان مراسم، شاخه هاي      .  تزئين شده بود  
گل از طرف اعضاي خانواده جانباختگان به         
 .تمامي افراد شرکت کننده در مراسم اهدا شد

 ۱۳۸۶شهريور 

 

  در نروژ 67برگزاري مراسم يادمان كشتار 

همبستگي با کارگران ايران     با فراخوان کميته    
به فعالين سياسي و اجتماعي و            استراليا،  -

نيروها و احزاب سياسي، گروهي به عنوان          
گروه برگزار کننده مراسم سالگرد کشتار          

 .سياسي ـ عقيدتي تشکيل شد زندانيان 
به ”  درختي که به خاطر مي آورد          “فيلم   

گفتگوها   کارگرداني مسعود رئوف که رشته       
و بازآفريني وقايع و جنايت هاي رژيم               
جمهوري اسالمي از زبان زندانيان دو رژيم        

شکوفه، فرزاد و شيرين       چون رضا غفاري،     
مهربد است، شعر آزادي سروده مجيد،             

، »هم درد با خاوران      «شعري با عنوان       
خاطره گوئي از زندان توسط فريبا صالح           
زاده که هفت سال از عمر خود را در زندان            

هاي رژيم گذرانده است، نمايش نقاشي هاي          
در   ٦٦تا    ٦٠شهره کيا که در فاصله سالهاي       

زندان خلق کرده است و فيلم تهيه شده               
آنجا روزي باغ   «توسط حميد حميدي به نام       

که جزئيات قتل عام زندانيان            »خواهد شد 
را بيان مي کند، بخش          ٦۷سياسي در سال     

هاي مختلف مراسم امسال بود که جمعيتي          
قابل توجه و بيشتر از سالهاي گذشته در آن         

 .شرکت کرده بودند 
در بيانيه گروه برگزاري مراسم که در اين           

اراده :  برنامه قرائت شد، آمده است             
همسنگران جان باخته ما براي سرنگوني           
جمهوري اسالمي و عزم آنان در مبارزه            

برابري و جامعه اي عاري از         آزادي و     براي  
ستم و استثمار و ايجاد دنياي بهتر، به هدفي          

  .شده است   براي ما و نسل هاي آينده تبديل         
همگام با هم، در يک حرکت مشترک و همراه          
با همه مبارزان در داخل ايران، خاوران را به         

اسالمي عليه مردم و      رژيم    نمادي از جنايت    
سمبل اعتراض به شکنجه و اعدام تبديل             

  .کنيم
 ۲٠٠۷سپتامبر  ۲_  ١۳٨٦شهريور  ١٠

 راسـم سـالگـرد قتـل عـامـم
 زنـدانيـان سيـاسي ـ عقيـدتي

 در سيـدني ـ استـراليـا

 

  !دوستان ارجمند

سال   ١۹از کشتار زندانيان سياسي ايران          
هر چند گوشه هائي از ماجراي قتل         .  گذشت

اين زندانيان و شرحي که بر آنان در              عام  
زندانهاي جمهوري اسالمي گذشت، براي           

کوچکي ازمردم کشورمان برمال شده        بخش  
است، اما هنوز، اکثريت باالي مردم ايران و           

جهانيان از ابعاد و چگونگي اين جنايت بي              
تالش براي نور افشاندن بر ابعاد اين        .  خبرند

جنايت، ارزشمند و ستودني است، به ويژه اگر  
به     و  با هدف حک نمودن آن در حافظه تاريخ        
  .منظور جلوگيري از تکرار آن، انجام پذيرد

ما اين اقدام شما را در اين راستا ديده، آنرا             
  .مثبت و قابل تحسين مي دانيم

 

  !ياران گرامي

زشتي اين جنايت بدان اندازه اي زياد و شرم          
آن به قدري وسيع است که حتي مسئوليت            

. اين ننگ را خود جانيان نيز نمي پذيرند         انجام  
 ١۹سکوت آمران و عامالن اين جنايت، طي           

گذشته، خود، نشان از ابعاد و عمق اين           سال  
کار   گوئي آنان به ابعاد زشتي        .  فاجعه دارد 

کساني که با    !  خود در اذهان مردم واقفند       
وقاهت در رسانه هاي خود از دريدن شکم            

از سنگسار زنان، از سرکوب کارگران،           ها،  
دانشجويان، فعاالن قومي وملي و روشنفکران      

 سخن گفته و مي گويند، اين جنايت را نه تنها  

اين !!  منکرند  اعالم نمي کنند، بدتر اينکه آن را        
انکار، اگر از ترس و شرم زشتي آن نيست،           

 از چه روست؟
 

  !دوستان عزيز

ما ضمن پشتيباني از اين تالش شما، بر اين           
باوريم که براي جلوگيري از تکرار اين              

جنايت ها، آزاديخواهان موظفند دست در            
دست هم و با تمام نيرو، ابعاد اين جنايت را           

برمال کرده و با همه امکانات خود به                  
دادخواهي براي کشاندن جنايتکاران به پاي        

عمل حاکمان ايران در    .  محاکمه برخيزند   ميز  
را جز جنايت عليه بشريت، چيز            ٦۷سال  

بيائيد براي عدم    .  ديگري نمي توان ناميد       
. تکرار آن، صفوفمان را فشرده تر کنيم             

سراسر کشور و در همه زندانهاي        کشتار در   
فاجعه سراسري   .  ايران انجام گرفته است      

مقاومت و ايستادگي و بر      .  است  ملي  .  است
مال کردن آن هم جز در سطح وسيع و                

سطح کل کشور و در ابعاد         همگاني، جز در    
ملي و با مشارکت و همبستگي عموم آزاد            

ما آماده ايم   .  نمي برد   انديشان، ره به جائي      
که براي انجام اين وظيفه، دست همه                 

دموکرات و همه     جريانات و نيروهاي چپ و       
  .فعاالن حقوق بشر را، صميمانه بفشاريم
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گروه جمهوري خواه ديگر      ٨در پي دعوت گروه ارتباطات جنبش جمهوري خواهان دموکرات و الئيک ايران، از              

به قصد گفتگو و ايجاد زمينه هاي همکاري در راستاي مبارزه عليه جمهوري اسالمي ايران و استقرار                          

و   ١۳٨٦تير ماه     ۹برابر با     ۲٠٠۷ژوئن    ۳٠دموکراسي در کشور، دو نشست، ابتدا نشست  پالتاکي در روز              

در شهر    ١۳٨٦شهريور و اول مهرماه       ۳١برابر با     ۲٠٠۷سپتامبر    ۲۳و    ۲۲سپس نشست حضوري در روزهاي      

 .هانور آلمان برگزار گرديد

 :در اين نشست ها نمايندگان سازمان ها و گروه هاي ذيل حضور يافتند

اتحاد جمهوري خواهان ايران، جنبش جمهوري خواهان دموکرات و الئيک ايران،  حزب دموکرات کردستان                    

ايران، حزب کومه له کردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان هاي جبهه ملي ايران در خارج                   

، شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران،        )اکثريت(، سازمان فدائيان خلق ايران      )به عنوان ناظر  (از کشور 

 .مجامع اسالمي ايرانيان

در نشست دو روزه شهر هانور آلمان،  شرکت کنندگان پاره اي از نقاط اشتراک و اختالف خود را با يکديگر                       

 .روشن ساختند

نشست به اين نتيجه رسيد که مباحث خود را با برگزاري جلسات مشترک و سمينارهاي عمومي به منظور                     

 .دست يابي به همسوئي هاي بيشتر و نيز رسيدن به مباني مشترک، در سمينارهاي عمومي ادامه دهد

نمايندگان کميته اي را از ميان خود براي هماهنگي اقدامات فوق و بررسي زمينه هاي همکاري هاي عملي                       

مجامع اسالمي ايرانيان همکاري خود را به شرکت در گفتگوها و بحث آزاد محدود نمود                      .  انتخاب کردند 

 .ودرانتخاب کميته هماهنگي شرکت نکرد

 ۲٠٠۷سپتامبر  ۲۳برابر با    ١۳٨٦مهر  ١          

 

 گـروه جمهـوري خـواه ايـران ۹گزارش نشست مشتـرک  
 براي گسترش همكاري ها در راستاي مبارزه عليه جمهوري اسالمي ايران 

www.zanan.info 

تا کنون، جشن اومانيته در پارک بزرگ            ١۹۷٠از  
براي .  کورنوف، در شمال پاريس، برگزار شده است      

داشتن تصويري از اين مکان و فضاي آن بد نيست           
 ۷٠هکتار مساحت دارد و       ۷٠بدانيم که اين پارک     

. هزار متر مربع آن به غرفه ها اختصاص مي يابد            
فقط طول کابل برق اين پارک در زماني که جشن              

سن بزرگ اين   .  کيلومتر مي رسد    ١۵ست، به   ابرپا  
هزار نفر را دارد و بازديد               ٦٠جشن گنجايش  

 .کنندگان آن هر ساله صدها هزار نفرند
هرساله همراه با جشن وپايکوبي، برخي موضوعات       

. اجتماعي خارجي وداخلي برجسته ميشوند _سياسي
امسال در رابطه با مسائل خارجي، به دليل مصادف         
شدن باچهلمين سال مرگ چه گوارا، گراميداشت ياد        

دراين رابطه جلسات بحث    .  او يکي ازموضوعات بود   
و سخنراني درمورد علل پيروزي چپ در آمريکاي          

  21صفحه .  التين در مرکز مباحث قرار داشت

 جشن اومانيته بسيار پر شكوه بود
 

روزنامه اومانيته، امسال هفتاد و دومين باري است         
اين .  که جشن سالروز خود را برگزار مي کند              

توسط ژان ژورس     ١۹٠۴آوريل    ١٨روزنامه که در    
هزار نسخه، پر     ١۴٠تاسيس شد، در مدت کوتاهي با 

در اومانيته بزرگاني   .  تيراژترين روزنامه فرانسه شد   
... چون آناتول فرانس، لئون بلوم، آريستيد بريان و         

پس از انشعابي که درميان بنيانگذاران      .  قلم مي زدند  
رخ داد،    ١۹۲٠دسامبر    ۲۹چپ اين روزنامه در        

روزنامه اومانيته به ارگان رسمي حزب کمونيست         
براي اولين  .  که پرشمارتر از ديگران بود، تبديل شد       

 ١۹۳٠بار روزنامه اومانيته سالروز خود را در سال         
از آن پس تا به امروز، به جز چند سال    . جشن گرفت

در دوره جنگ جهاني دوم که فرانسه در اشغال بود،    
 .به طور مرتب اين جشن برپا شده است

” حمايت از خانواده  “در تاريخ يکم مرداد ماه هشتاد و شش، هيات دولت مصوبه خود را تحت عنوان اليحه                    

اليحه اي که به اعتقاد حقوقدانان و کارشناسان، نه تنها به حمايت . جهت بررسي و تصويب به مجلس ارائه داد 

از خانواده و تحکيم روابط عادالنه بين زن و مرد نمي پردازد، بلکه بازهم هرچه بيشتر در راستاي پايمال                         

اليحه اي به   .  ابتدائي ترين حقوق زنان کشورمان، بازگشتي چند ده ساله به عقب را نشان مي دهد                   ساختن  

تصويب اين . که در آن، زنان کشورمان براساس آن، حتي نيمي از مردان هم به حساب نمي آيند غايت ارتجاعي 

انساني و زن ستيزانه توسط هيات دولت، بار ديگر باز هم نشان داد که اين رژيم قرون وسطائي                      اليحه ضد   

قريب سه دهه از حاکميت ارتجاعي اش، نمي تواند و نمي خواهد اين واقعيت عريان را درک کند                    پس از گذشت    

همچون دهه هاي گذشته تا رسيدن به برابر حقوقي و رفع هر گونه تبعيض بر عليه آنان                    که زنان کشورمان    

  .خود ادامه خواهند داد به مبارزات حق طلبانه 

، بر مهريه زنان    )۲۳ماده  (، چند همسري بيش از پيش مشروعيت مي يابد           ”حمايت از خانواده  “در اليحه جديد    

در و  )  ۲۲ماده  (و امر صيغه همچنان ترويج مي گردد        )  ۲۵ماده  (حتي پيش از وصولش ماليات بسته مي شود           

يک کالم، رژيم مرد ساالر و زن ستيز جمهوري اسالمي چنانچه موفق به تصويب اين اليحه گردد، هرچه بيشتر  

  .زنان کشورمان را مورد تحقير قرار داده و ابتدائي ترين حقوق آنان را پايمال مي کند 

همگام با ” حمايت از خانواده“کميسيون زنان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، ضمن مخالفت با تصويب اليجه 

مبارزان و فعالين جنبش زنان، تمامي زنان کشورمان را از هر قشر و طبقه به مخالفت گسترده با اين اليحه فرا  

ما معتقديم که در کارزاري مشترک و گسترده مي توان اين طرح زن ستيزانه و به غايت ارتجاعي را . مي خواند

  .تنها هدفش تبديل زنان کشورمان به بردگان جامعه مرد ساالرانه است، به شکست کشاند که 
 

   ۲۰۰۷سپتامبر  ۱۲ ـ   ۸۶شهريورماه  ۲۱         کميسيون زنان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران  

 

 !شويم »حمايت از خانواده«مانع تصويب اليحه ارتجاعي و زن ستيز 

 


