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اي است، بلکه تنها با اتکاء به قدرت اسلحه و نيروي                 اي نه تنها فاقد هر گونه پشتوانه          خامنه

 .سرکوب و خفه کردن هر صداي مخالفي، در تالش است که موقعيت خود را حفظ کند
 

هدف حکومت ايجاد جو ترس در جامعه و در ميان فعاالن جنبش هاي اجتماعي و سياسي است، تا                   

هاي اجتماعي مانع گسترش آنان شود و از ديگر           از اين طريق با باال بردن هزينه شرکت در فعاليت         

 .ها را سد کند سو، با حذف نهادها و فعاالن از صحنه مبارزات اجتماعي و مدني، راه رشد اين جنبش
 

هاي اعتراضي کارگران و زحمتکشان با حضورخود درصحنه وبا خواست  هاي مدني وحرکت جنبش

دهند وجو رعب ووحشتي را که هدف و ضرورت           تحقق مطالبات خويش، فضاي جامعه را تغييرمي      

ها و    مهمتر از همه، از درون اين اعتراضات، تشکل        . شکنند  ادامه سياست سرکوب است، درهم مي      
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تواند در مقابل يک      قدرت مردمي است که مي      منشاء هر قدرت دمکراتيکي مردم هستند و تنها يک           

دمکراتيک در ايران بدون حضور       تحول  .  ي غيردمکراتيک بايستد و آن را تغيير دهد       »قانون«قدرت  

رابطه   »انتخابات آزاد «  تحقق شعار .  ها، ناممکن خواهد بود     يک جنبش نيرومند مردمي در خيابان      
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شوند اين است که غالبا ظرفيت حکومت  مي خطاي بزرگي که برخي تشکل هاي سياسي چپ مرتکب 

حقوقي  در مبارزات مدني و     . قرار مي دهند   ها و مبارزه براي آن        را مالک پشتيباني از طرح خواسته     

نظر  و سياسي نمي شود تنها ميزان ظرفيت يا عدم ظرفيت جمهوري اسالمي را به عنوان مِعيار در                  
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 ١۴٩اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۶آبـان    

در سخنراني در جمع اعضاي مجلس خبرگان خود،           اي  خامنهزماني که   
بد «هاي داخلي را       برخي از رسانه     و  ها حمله کرد     شديدا به رسانه   

، در واقع   متهم کرد   »همراهي با تبليغات دشمنان   «توصيف و به      »اخالق
نگاران را صادر     ها و روزنامه    بارديگر رسما دستور حمله به روزنامه      

نگار   روزنامه  ١١با اشاره به زنداني بودن         گزارشگران بدون مرز    .کرد
 نگاران در خاورميانه    بزرگترين زندان روزنامه    در ايران، کشور ما را     

 .اند اعالم کرده
شوند و کافه     موسسات معتبر انتشاراتي رسما به تعطيلي کشانده مي         

. اند  هاي تهران همگي بدون ارائه هيچ دليلي تخليه و پلمب شده                 کتاب
مطبوعات و      .پذير مميزي مواجه است      چاپ کتاب با سد عبور نا          

يعقوب يادعلي،  .  كنند  هاي اينترنتي را سانسور و تعطيل مي             پايگاه
داستان نويس، صرفا به جرم نوشتن يک داستان، به يک سال زندان                

 .محکوم شده است
دو نفر از اعضاي حزب دمکرات کردستان ايران در سنندج اعدام شده              

هاي   هم چنين، اجراي احکام اعدام در مورد متهمين به بمب گذاري            .  اند
ماه از بازداشت و      9بيش از   .  سال گذشته در اهواز هم چنان ادامه دارد       

پور روزنامه نگار و هيوا بوتيمار فعال مدني             دستگيري عدنان حسن   
گذرد و در دو هفته گذشته، حکم اعدام عدنان حسن پور صادر و از                 مي

 .سوي ديوان عالي کشور تائيد شده است
به دار    »اراذل و اوباش   «ها نفر در سراسر کشور تحت عنوان               ده

سنگسار و قطع دست و ديگر احکام غيرانساني، در ماه          .  اند  آويخته شده 
به رغم انتقادهاي گسترده    .  تر به اجرا گذاشته شده است       هاي اخير علني  

ماه،   ها در ايران، روز چهارشنبه چهادهم شهريور            از افزايش اعدام   
نفر از محکومين به قاچاق مواد مخدر در           ۲۱تلويزيون دولتي از اعدام     

 ۱۷براساس اين گزارش،    .  هاي خراسان رضوي و فارس خبر داد        استان
نفر از افراد اعدام شده در استان خراسان رضوي و چهار نفر ديگر                  

 .دراستان فارس به دار آويخته شدند
روزنامه نگاران، فعاالن حقوق بشر و فعاالن سياسي آذربايجان در               

افزايش شديد  .  اند  هاي گذشته با فشارهاي بيشتري روبرو شده           ماه
ها، حبس هاي چند ماهه بدون محاکمه          شکنجه زندانيان، تهديد خانواده   

ويژه از ارديبهشت ماه امسال، از            و تفهيم اتهام و بدون وکيل، به          
 .مهمترين مسائل نگران کننده است

افزايش سرکوب و مسدود نمودن مجاري تنفس آزاد مردم، قبل از هر              
چيز نشان از موقعيت متزلزل حکومت در کل و تشديد بحران دروني               

 .رژيم دارد
انتخاب احمدي نژاد به رياست جمهوري که با توسل به تقلب و اعمال                

دست   هاي انتخاباتي همراه بود، اگرچه به يک        نفوذ سپاه و بسيج و وعده     
کردن نسبي حکومت جمهوري اسالمي  انجاميد، ولي ناتواني دولت               
احمدي نژاد در اداره جامعه و پاسخگويي به معضالت اجتماعي و                  

بيکاري بيش از پيش افزايش      .  هاي مردم را آشکارتر ساخت       خواسته
هاي اجتماعي رواج        گراني، فحشا، اعتياد و بزهکاري        .  يافته است  

اجتماعي را  _  همه اين تحوالت، بحران اقتصادي       .  سابقه يافته است    بي
اين در حالي است که در دوره حکومت دولت احمدي          .  حادتر کرده است  

آور داشته و تقريبا به        نژاد قيمت نفت در بازار جهاني افزايش سرسام        
اما دولت عليرغم افزايش    .  دوبرابر قيمت آغاز حکومت وي رسيده است      

درآمد نفت، نه تنها نتوانسته گرهي از مشکالت مردم بگشايد، که با                  
چنگ اندازي بر صندوق ذخيره ارزي و حيف و ميل آن، عمال گوي                   

هاي قبلي    لياقتي، از تمامي دولت       سبقت را در فساد، ارتشاء و بي          
 جمهوري اسالمي ربوده است

اين وضعيت بحراني نه تنها به نارضايتي وسيع مردم دامن زده، بلکه               
هاي حکومتي را تشديد کرده و رقباي دروني که             اختالفات درون جناح  

 اند را به تکاپو درمقابل   عمال از دايره قدرت به کناري نهاده شده

طي ماه هاي اخير، همزمان با فشار هاي بين المللي و تهديد به حمله                  
تري يافته    نظامي، در داخل کشور نيز سرکوب و خفقان دامنه گسترده           

هاي   هاي اتمي رژيم و سياست       المللي، ماجراجويي   در سطح بين  .  است
هاي وي در مجامع       ويژه سخنراني   و به  نژاد  احمديزاي دولت      تنش
المللي، بيش از بيش جمهوري اسالمي را در انزوا قرار داده و دست               بين

دولت آمريکا و متحدان اروپائيش را در تهديد مستقيم کشور ما به                  
از سوي ديگر، تشديد تنش در سطح        .  تهاجم نظامي بازتر گذاشته است    

المللي، انعکاس خود را در تشديد اختناق در ايران آشکار ساخته                 بين
 .است

طي ماه گذشته سياست سرکوب و بگيروببند حکومت به طرز                     
و  ابراهيم مددي رئيس     منصور اسانلو   .   چشمگيري افزايش يافته است   

اتوبوسراني تهران و      شرکت واحد کارگران    و نايب رئيس سنديکاي    
محمود صالحي،  اند،    شده  سال حبس محکوم    ۲و    ۵، به ترتيب به     حومه

ماه است که عليرغم بيماري شديد،         ۶فعال کارگري اهل سقز، بيش از        
يکي ديگر از فعاالن کارگري در شهر        .  برد  سر مي   همچنان در زندان به   

نماينده کارگران هفت تپه در     .  سنندج مورد سوء قصد قرار گرفته است       
دادگاه جزايي شهر سقز پنج فعال          .  روز روشن ربوده شده است       

ضربه شالق، با سه      ۴۰روز حبس و      ۹۱کارگري اين شهر را به تحمل       
 .سال تعليق، محکوم کرده است

ها نفر از فعاالن جنبش زنان تحت پيگرد دائمي دستگاه سرکوب                   ده
تعدادي از آنها با اتهاماتي واهي محاکمه و به              .  حکومتي قرار دارند   

قرار محاکمه هفت تن از آنان به اتهام          .  اند  ا زندان محکوم شده    ه    سال
آميز و شرکت در تظاهرات       آوري امضا براي تغيير قوانين تبعيض       جمع

کارگاه آموزش  .  ايستاده در برابر دادگستري تهران صادر شده است         
شهريور با حمله پليس و ضرب وشتم         ۲۵حقوق زن در خرم آباد، روز       

کنندگان و اعضاي کمپين يک ميليون امضا، تعطيل            و بازداشت شرکت  
 .شرکت کننده در اين کارگاه، تا نيمي از شب در بازداشت بودند ۲۵. شد

ها شکنجه و آزار و اذيت در           دانشجويان دانشگاه اميرکبير بعد از ماه      
شان، به دو تا سه سال          زندان، بدون ارائه هيچ دليلي براي بازداشت        

صدها دانشجوي ديگر در سراسر کشور از          .  اند  زندان محکوم شده   
طرف نهادهاي سرکوب دولتي به محروميت از تحصيل و بازداشت و             

 .اند زندان تهديد شده
ها   دستگيري،  ۸۵پس از دستگيري هزار نفر از معلمان در اسفندماه سال         

هاي اخير بسياري از معلمان معترض با           همچنان ادامه دارد و در ماه      
، تبعيد و زندان     از خدمت   احكامي مانند اخراج، بازنشستگي، انفصال      

با صدور حکم زندان     .  اند  هاي تخلفات اداري مواجه شده       توسط هيأت 
براي دو معلم ديگر، شمار معلماني که به اتهام فعاليت صنفي و شرکت              
در تجمعات اعتراضي سال گذشته فرهنگيان به زندان محکوم شده اند،            

دادگاه انقالب    ۱۵در تازه ترين مورد، شعبه        ..  ه است تن رسيد   ۷به  
تهران محمدرضا رضايي گرکاني و رسول بداقي دو تن از معلمان را به             

 .ساله محکوم کرده است ۳و  ۲حبس هاي 
ها از درج و       نهادها و مقامات حکومتي، عالوه بر منع مديران رسانه            

ها و نظرات متفاوت از موضع رسمي حاكميت در                    انتشار تحليل  
ترين موضوعات كشور كه به سرنوشت همه مردم ايران            خصوص مهم 

خواهند تا از انتشار اخبار مربوط به بازداشت          از آنان مي    ،مربوط است 
كارگري، زنان و        و بازجويي فعاالن سياسي، فرهنگي، دانشجويي،         

  .هاي ملي، خودداري كنند حرکت
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 ۳صفحـه    ١۳٨۶آبـان    ١۴٩اتحـاد کـار     

وضعيت واداشته است و اينجا و آنجا به نقد دولت احمدي نژاد                  اين
ويژه آن که، زمان انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي           به.  اند  نشسته

اما اين دولت که توان تحمل هيچ صداي مخالفي را       . اسالمي نزديک است
کند تا    ندارد، با خشونت با مخالفان دروني برخورد کرده و تالش مي             

برکناري الريجاني، اعالم   .  ها را بيش از پيش تنگ تر کند           دايره خودي 
ها،    برکناري بخش مهمي از استانداران و مديران اجرايي استان                 

دهد که تا چه حد        ، نشان مي  ...هايي چون باقي، قابل و         دستگيري چهره 
دست کردن خود، هرگونه انتقاد       کوشد تا با يک     سپاه مي _اي  جناح خامنه 

 .ومخالفت را در نطفه خفه کند
اهللا خميني در فضاي بعد از انقالب و با برخورداري از حمايت                    آيت

هاي درون جمهوري اسالمي، با امر و           گسترده مردم، باالي سر جناح     
امروز اما پس از گذشت نزديک به سه دهه از              .  کرد  نهي حکومت مي  

اي است،    اي، نه تنها فاقد هر گونه پشتوانه         انقالب، جانشين وي، خامنه   
بلکه تنها با اتکاء به قدرت اسلحه و نيروي سرکوب و خفه کردن هر                  

دليل   بي.  صداي مخالفي، در تالش است که موقعيت خود را حفظ کند             
اي در چند سال گذشته قدم به قدم به تقويت نقش                  نيست که خامنه   

هاي حکومت در حول و حوش خود              ترين جناح   نظاميان و مرتجع   
پرداخته  است و با حمايت از احمدي نژاد، کانديداي سپاه و نظاميان                  
در انتخابات رياست جمهوري و ادامه اين حمايت در تمام دوران                   
حکومت وي، نشان داده است که تنها راه حفظ حکومت اسالمي را در                

دستگيري فعالين کارگري، جنبش برابري طلبي      .  بيند  تکيه بر سرنيزه مي   
هاي معلمين،      زنان، جنبش آزاديخواهي دانشجويان، فعالين حرکت          

نگاران و غيره، تنها براي ايجاد رعب و وحشت و خفه کردن هر     روزنامه
هدف حکومت ايجاد جو ترس در جامعه و در ميان       . صداي مخالف است

فعاالن جنبش هاي اجتماعي و سياسي است، تا از اين طريق با باال                   
هاي اجتماعي مانع گسترش آنان شود و         بردن هزينه شرکت در فعاليت    

از ديگر سو، با حذف نهادها و فعاالن از صحنه مبارزات اجتماعي و                 
ها، حکومت نگران     افزون بر اين  .  ها را سد کند     مدني، راه رشد اين جنبش    

حذف فعاالن جنبش هاي مدني با اين هدف نيز صورت مي            .  آينده است 
هاي سياسي و اجتماعي را از            گيرد که در شرايط بحراني، جنبش         

در يک کالم، خواست    .  حضور فعاالن و نهادهاي مستقل محروم نمايد       
 .زا بر اين سرزمين است حکومت استيالي سکوت مرگ

اند، بلکه    ها را در کام نکشيده      در مقابل اما مردم کشور ما  نه تنها زبان          
کنند تا با امکانات هرچند محدود خود، فرياد مخالفت            هر روز تالش مي   

مقاومت .  فريادي هر چه بلندتر و رساتر     .  خود را به گوش همه برسانند     
در برابر سياست سرکوب و خفقان، رشد و گسترش اعتراضات در                

هاي اجتماعي مختلف و مقابله با مشکالتي که کارگران، زنان،                جنبش
نگاران، نويسندگان و  جوانان، دانشجويان، دانشگاهيان، معلمان، روزنامه

تر از آن است      روشنفکران جامعه ما با آنها دست به گريبانند، گسترده         
که جريان حاکم با توجه به شکاف در درون حکومت بتواند بر آنها غلبه           

هاي اعتراضي کارگران و زحمتکشان با        هاي مدني و حرکت     جنبش.  کند
حضور خود در صحنه و با خواست تحقق مطالبات خويش، فضاي                

دهند و جو رعب و وحشتي را که هدف و ضرورت              جامعه را تغيير مي   
مهمتر از همه، از درون      .  شکنند  ادامه سياست سرکوب است، درهم مي      

آورند که صرف     ها و نهادهاي مستقلي سربرمي       اين اعتراضات، تشکل  
 .ها نفي قدرت مطلق حکومت است وجود آن

وظيفه نيروهاي سياسي دفاع از حق اعتراض مردم به سرکوب و بي                
حقوقي حاکم بر کشور و تقويت مقاومت و مبارزه مردم در برابر                   

هاي   هاي حکومت به نهادهاي مدني، بازداشت فعاالن جنبش              يورش
اجتماعي و بازداشت و محاکمه و زنداني کردن آنان به دليل                        

 . شان است حق هاي به خواست

 اعالميه مشترک
 

صدور احکام سنگين زندان، گسترش دامنه ترور، 

 کنيم تهديد و سانسور دولتي را محکوم مي
 

منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد             
ابراهيم مددي نايب رئيس اين سنديکا،         اتوبوسراني تهران و حومه و       

واحد، به    هاي خود در دفاع از حقوق کارگران شرکت           به خاطر فعاليت  
اين حکم به شکل شفاهي،     .  اند  سال حبس محکوم شده     ۲و    ۵ترتيب به   

 .شده است در زندان به آنها اعالم 
محمود صالحي، فعال کارگري اهل سقز، به جرم شرکت در جشن               

ماه است که عليرغم      ۶کارگر، بيش از      روز اول ماه مه، روز جهاني        
فعاالن   يکي ديگر از    .  برد  بيماري شديد، هم چنان در زندان به سر مي         

نماينده .  کارگري در شهر سنندج، مورد سوء قصد قرار گرفته است            
  .روشن ربوده شده است کارگران هفت تپه در روز 

ها نفر از فعاالن جنبش زنان تحت پيگرد دائمي دستگاه سرکوب                 ده
با اتهاماتي واهي محاکمه و به          تعدادي از آنها     .  حکومتي قراردارند 

قرار محاکمه هفت تن از آنان به اتهام         .  اند  ها زندان محکوم شده     سال
آميز و شرکت در تظاهرات    آوري امضا براي تغيير قوانين تبعيض جمع 

 .تهران صادر شده است ايستاده در برابر دادگستري 
ها شکنجه و آزار واذيت در         دانشجويان دانشگاه اميرکبير بعد از ماه      

شان، به دو تا سه سال         بازداشت  زندان، بدون ارائه هيچ دليلي براي        
صدها دانشجوي ديگر در سراسر کشور از         .  اند  زندان محکوم شده  

طرف نهادهاي سرکوب دولتي به محروميت از تحصيل و بازداشت               
  .اند وزندان تهديد شده

شوند و کافه     موسسات معتبر انتشاراتي رسما به تعطيلي کشانده مي        
هيچ دليلي تهديد به تخليه و پلمب          هاي تهران همگي بدون ارائه         کتاب
يعقوب يادعلي، داستان نويس، صرفا به جرم نوشتن يک             .  اند  شده

  .داستان، به يک سال زندان محکوم شده است 
دو نفر از اعضاي حزب دمکرات کردستان ايران در سنندج اعدام                 

اعدام در مورد متهمين به بمب           هم چنين، اجراي احکام       .  اند  شده
 .هاي سال گذشته در اهواز هم چنان ادامه دارد گذاري

به دار    »اراذل و اوباش   «ها نفر در سراسر کشور تحت عنوان             ده
و ديگر احکام غيرانساني، در        سنگسار و قطع دست      .  اند  آويخته شده 

  .تر به اجرا گذاشته شده است هاي اخير علني ماه
رژيم جمهوري اسالمي چهره سرکوبگر و ضد انساني خود را اينک با            

  .نمايش گذاشته است وضوح و شدت بيشتر، به 
هاي سنگين عليه منصور اسانلو، ابراهيم مددي و          ما صدور محکوميت  
خواستار پايان  .  کنيم  را محکوم مي    هاي اجتماعي     ديگر فعاالن جنبش  

دادن به جو اعدام و ترور و حشت، و بازداشت و شکنجه در جامعه                
  .هستيم 

هاي دموکراتيک و     هاي سياسي، نهادها و تشکل       ما احزاب و سازمان   
خوانيم تا با     کشورمان را فرا مي     ديگر نيروهاي آزاديخواه و مترقي       

سازمان دادن مقاومت عليه گسترش دامنه سرکوب و براي درهم               
شکستن يورش ددمنشانه حکومت جمهوري اسالمي به حقوق و                 

نمودن حقوق کارگران،       هاي مردم ايران و محو پايمال                آزادي
زحمتکشان، زنان، دانشجويان، نويسندگان، روشنفکران و مبارزان           

  .ملي ايران، صفوف خود را فشرده کنند هاي  جنبش
 

حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان           

سازمان انقالبي زحمتکشان      -اکثريت، کومه له      -فدائيان خلق ايران   

  ۲۰۰۷اکتبر  ۳۰ _   ۱۳۸۶آبان  ۸       .کردستان ايران

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم



 محمـد اعظمـي 

 ايران به سوي جنگ يا در تدارك سازش؟

 ١۴٩اتحـاد کـار     ۴صفحـه     ١۳٨۶آبـان    

فضـا در خـارج از         .  شوراي امنيت، از تحريم ايران حمايت کرده انـد 
تحليل ها، گزارشات و حتي نوع واژه هائي که   .  ايران کامال جنگي است

افکار عمومي   به کار برده مي شود، همه و همه در خدمت آماده کردن 
آنچه پاشنه آشيل و مانع اجراي اين سياست   .براي جنگ احتمالي است

در بـرابـر       است، در درجه نخست، نبود يک آلترناتيو مطلوب آمريکا،   
در درجه بعد عدم همدلي و هماهنگـي  .  حکومت جمهوري اسالمي است

  .بزرگ براي حمله نظامي در ميان قدرت هاي 
نيازي به استدالل نيست تا بگوئيم که آمريکا و غرب نه مي خواهند و   

اشـغـال   .  در رابطه با ايران پيش ببرند  نه قادرند جنگي مشابه عراق را 
بنابراين، منطقا بمباران مـراکـز   .  ايران امروز تقريبا جزو محاالت است

حساس، هدف تهاجم نظامي است، که پنتاگون تعداد ايـن مـراکـز را            
اين بدون آماده بـودن يـک نـيـروي           و .  هدف اعالم کرده است ١۴٠٠

جايگزين، به زخمي کردن حکومتي مي انجامد که در شـرايـط عـادي      
نه آمريکا و نه اروپا، .  از دخالتگري هايش منطقه نا امن شده است  نيز، 

اساسا اين همه لشگرکشي .  نيستند  خواهان خاورميانه و ايراني نا امن 
چـنـگ     براي ايجاد محيطي امن است، تا بدون تنش و درگيري، امکـان    

حرکتي که . انداختن و چپاول سرمايه هاي مردم اين منطقه فراهم شود
از .  هيچوجه مطلوب قدرت هاي بزرگ نـيـسـت     به نا امني دامن زند، به 

حـملـه     اينرو وجود يک آلترناتيو مطلوب براي آمريکا و البته مـوافـق     
 .نظامي، الزمه جنگ است

در چارچوب جناح هاي حکومت نيز، که اختالف بر سر برنامه هسـتـه   
است، تهاجم نظامي و بمباران منـاطـق     اي شکل گرفته و علني هم شده 

نخـواهـد     حساس، به اين يا آن جناح متمايل به سازش با آمريکا کمکي 
 .آنان را در حکومت ضعيف تر مي کند. کرد

اپوزيسيون دموکرات و آزاديخواه هم، که در جـبـهـه مـردم بـراي              
و پراکنده عمل مي کند که   دموکراسي و صلح قرار دارد، چنان ضعيف 

هر چند اگر در قد و قـامـت يـک          .  در اين معادالت به حساب نمي آيد
مي توانست برآمد کند و يا حتي در همين حد که هست مـي      آلترناتيو 

اعتبار مخالفتش با جنـگ و بـا         توانست متحدانه وارد ميدان شود، به 
  .استبداد، مانعي در برابر تهاجم نظامي و افروختن آتش جنگ بود

از سوي ديگر، براي حمله نظامي به ايران، آمريکا نيازمند است هم در 
عمومي کشور خود را بسازد و هـم    درون خود را منسجم کند و افکار 

ضـربـه   .  قدرت هاي بزرگ جهان را با خود همراه و همـاهـنـگ کـنـد       
محکمي که آمريکا در نتيجه تکروي در حمله بـه عـراق، بـر سـرش             

جبهه اي جـديـد بـه تـرديـد              نواخته شده است او را براي باز کردن 
مشکل مي توان فرض کرد که دوباره اشتبـاه خـود را       .  انداخته است
به تنهائي و بدون قدرت هاي بزرگ اروپا، وارد جنـگ بـا       تکرار کند و 
آمريکا نتوانسته اسـت    هنوز تبليغات سران نو محافظه کار . ايران شود

دموکراتها نيز روي .  نتايج مصيبت بار اشغال عراق را از اذهان بزدايد
  .جنگ نشان نداده اند خوشي به 

در خارج از آمريکا، به رغم برخي هماهنگي ها، هنوز امکان هـمـراهـي    
اگر از اسرائيل بگذريم، .  ضعيف است  ديگر کشورها براي جنگ، بسيار 

حـتـي     .  کشورهاي قدرتمند هر کدام براي جنگ مشکالت خود را دارنـد 
همين فرانسه، که در يکماهه گذشته اخطارهاي جنگي هم بر زبان راند، 

ارزيابي من اين است که تند شـدن    .  نبوده و نيست  چندان همراه جنگ 
نظامي را در نظر داشـتـه       ديپلماسي فرانسه، پيش از آنکه هدف حمله 

باشد، به منظور اجتناب از جنگي است که دولت آمريکا بـدان تـمـايـل       
فرانسه امروز به موتور فشار به ايران تـبـديـل شـده         .  مي دهد  نشان 
مي خواهد با ايـن فشـار         او .  چون اين فشارها را موثر مي بيند.  است

بـه  .  حکومت ايران را به عقب نشيني وادار کند تا از جنگ اجتناب شود
آنچه که از جنگ با .  ساده که برنده جنگ، فرانسه نخواهد بود  اين دليل 

فرانسه نه تـنـهـا هـم         .  ناامني است  ايران به فرانسه مي رسد، افزايش 
از  اکنون از روابط گسترده تجاري با ايران بهره مند است، بلکه بخشي 

 5صفحه  . جمعيت آن مسلمان عرب هستند

فضا چنان جنگي اسـت کـه     .  اين روزها همه در شيپور جنگ مي دمند
تا آنـجـا کـه      .  جنگ کشيده مي شود  ناخودآگاه ذهن به وظايف پس از 

برخي جريانات اپوزيسيون، شال و کاله کرده اند تا مکاني در قـدرت    
در فضاي آلوده به غـبـارجـنـگ، اتـخـاذ           .  براي خود دست و پا کنند  

گام بر داشتن در تـاريـکـي          سياست بدون روشن کردن چشم انداز، 
از اينرو نخست نيازمند پاسخ به اين پرسشيم که ايران به کـدام  .  است
مي رود؟ به سوي جنگ؟ يا در پس تهديدها و فضاي مه گـرفـتـه        سو 

 .جنگ، قصد و منظور ديگري پنهان است
يافتن پاسخي روشن و قطعي به اين پرسش بسيار دشوار و شـايـد       

نه فقط به اين دليل که اطالعاتي کافي   .  بتوان گفت که فعال ناممکن است
به ارزيابـي    در دسترس نيست، با داشتن اطالعات هم مشکل مي توان 

خود حکومت آمريکا نيز که موتور .  از اين فراتر مي روم.  دقيق نشست
. است، نمي تواند پاسخي قطعي به اين پرسش بـدهـد    اصلي جنگ بوده 

با .  ثابت نخواهند ماند  چون عوامل و داليل محرک جنگ ثابت نيستند و 
اوضاع به قدري پيچيده .  تغيير اين عوامل، نقشه جنگ هم تغيير مي کند

است که در حالي که خطر جنگ افزايش يافته است، همزمـان بـه       شده 
اسالمي که توسط آمريـکـا دنـبـال         نظر مي رسد، فکر تغيير جمهوري 

گرفته مي شد، جاي خود را به تغيير سياست جمهوري اسالمـي داده    
در نتيجه توجه اصلي سران دولت آمريکا در غياب يک آلترناتيو .  است  

. جناح هاي رژيم جـلـب شـده اسـت          از خارج حکومت، به درون خود 
  :داليلم را توضيح مي دهم

آمريکا امروز پس از ماجراي عراق مشکل است تک و تنهـا و يـا بـا          
رشد اختالف .  ايران وارد جنگ شود  همراهي چند کشور دست دوم، با 

در درون هيئت حاکمه آمريکا و در ميان سران جمـهـوري اسـالمـي،       
، ايـن هـا       ... وجود تفاوت نظر بين قدرت هاي بزرگ در برابر ايران و   

يک تصميم روشن به ترديد   اوضاع را پيچيده کرده و آنها را در اتخاذ 
ايـن  .  تا جائي که به تناقض در سياست کشانده شده انـد .  انداخته است

مي توان هم در عملکرد حکومت ايران وهم در تصمـيـمـات قـدرت         را 
از سـوي ديـگـر      .  مشاهده کرد  هاي بزرگ جهان، به خصوص آمريکا 

بايد توجه داشت آنچه که در ايران توسط مقامات طراز اول تبليغ مـي  
با آنچه که در خارج از ايران مي گذرد، يکسان نيست و در دو         شود 

را روي      »گزينه نظامـي «    در حاليکه در جهان خارج، .  مدار قرار دارد
ميزها به انتظار نشانده اند و با آن، افکار عمـومـي را بـراي جـنـگ            

مي کنند، در ايران به مردم اطمينان داده مي شـود کـه       احتمالي آماده 
 .جنگي در کار نيست

آمريکا، در اين چند ساله در جهت تدارک جنگ گام برداشته و بـراي      
روي سياست هاي مـاجـراجـويـانـه        آماده کردن افکار عمومي انگشت 

در همين دو ماهه گذشته بارها، آمريکا از .  حکومت ايران گذاشته است
را رد نـکـرده      » گزينه نظامي« زبان مسئوالن درجه اولش، استفاده از   

 .است
از ميان کشورهاي اروپائي، امروز فرانسه نزديک ترين موضع را بـه    

در جريان جـنـگ بـا عـراق از               فرانسه که .  آمريکا اتخاذ کرده است
مخالفان سرسخت آن بود، با قدرت گيري جريان سرکوزي و همچنين 

سياست هاي جمهوري اسالمي، نزديک ترين موضع سياسي   به برکت 
براون نخست وزير انگليس نيـز،    گوردون .  را با آمريکا پيدا کرده است

را براي حل مساله هستـه اي مـورد        » گزينه نظامي« روي ميز بودن 
تاکيد قرار داد و همزمان، از دعوت فرانسه براي تشديد فشار عـلـيـه        

کشورهاي عضو ثابت شـوراي      روسيه و چين تنها .  ايران حمايت کرد
 امنيت هستند که با اين مواضع تند هماهنگ نيستند، اما درقطعنامه هاي 
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از طرف بلوک رفسنجاني نيز تالش هائي در اين جهت صـورت مـي       
عراق و افغانستان و طـرح ايـن         سخنان رفسنجاني در رابطه با .  گيرد

. مساله که شکستن صدام واز بين بردن طالبان به نفع مردم منطقه بود
و يا اينکه جمهوري اسالمي در مورد عراق به دنبال همکاري با آمريکا 

است و يا فرستادن روحاني بـه اروپـا       براي حل مشکالت عراق بوده 
براي مذاکره در باره پرونده اتمي و همزمان، علني کردن اختـالف در    

 .مورد سياست هسته اي، همه و همه اقداماتي است در اين راستا 
به رغم پاگيري سياست مذاکره با آمريکا و حل مساله اتمي از طـريـق   

. نمي توان خطر جنگ را دست کـم گـرفـت         آژانس بين المللي، باز هم 
مـردم    جريانات چپ و دموکراتيک جامعه که دل در گرو آزادي و رفاه 

ايران دارند، هر چند که باز هم در حاشيه حوادث قرار دارند، اما اگـر    
و جنگ و براي دموکراسي و صلح، بـه    به اشکال مختلف عليه استبداد 

فشـار   ميدان آيند، نيروي جنگ طلب در آمريکا و ساير نقاط جهان زير 
قرار مي گيرد و آنها نمي توانند به آساني افکار عمومي را با سياسـت  

داريم که نيروي اصلي مـهـار جـمـهـوري            اگر باور .  خود همراه کنند
و   اسالمي مردم ايران هستند و جنگ آب به آسياب حکومت ريـخـتـه      

تداوم آن، جان و منابع و ثروتهاي مردم ايران را نابود مي کنـد، پـس     
. مبارزه عليه جمهوري اسالمي اسـت     الزمه مبارزه عليه جنگ، تشديد 

همزمان، اپوزيسيون آزادي خواه ايران نيازمند است که عليـه جـنـگ      
مي دانيم که اين جـنـگ     .  صداي مخالفت خود را قوي تر منعکس نمايد  

تروريسم و رشد بنيادگرائـي قـرار مـي          در خدمت گسترش ناامني و 
نتيجـه ايـن جـنـگ،         .  گيرد و حاصلي جز تقسيم مرگ و ويراني ندارد

امنيتي شدن جامعه ايران و تشديد سرکوب و خفه کردن فضاي تنفس   
فرياد جريانات مدافع آزادي و دموکراسي   به ميزاني که .  سياسي است

نيز حمله   در هم آميخته شده، يگانه و پر طنين تر شود، به همان ميزان 
و به نام دفـاع از     » دموکراسي« نظامي آمريکا به ايران به نام دفاع از 

 .مي شود دشوارتر  »آزادي«
زمان اثرگذاري اپوزيسيون آزادي خواه پيش از وقوع اين مصـيـبـت      

نيرويمان کم نيسـت، مشـروط بـه          ما براي متوقف کردن جنگ .  است
با درد و اندوه بايد گفت که .  اينکه بخواهيم و بتوانيم از آن بهره گيريم

در اين لحظات حساس پرونده .  تا کنون بسيار ضعيف حرکت کرده ايم 
اينکه تا کنون با .  بازهم قطورتر شود  منفي اپوزيسيون آزاديخواه نبايد 

سخت گيري و زياده خواهي نخواسته ايم گام موثري در راه مـتـحـد      
کردن آزاديخواهان براي استقرار دموکراسي برداريم و با کم تدبيري،   

کشورمان به دست روحانيون، به سـهـم       در سپردن سرنوشت مردم 
منابر و   نگذاريم که روضه خوانان .  خود نقش ايفا کرده ايم، کافي است

مساجد و افراد پامنبرنشين آنان، با جهالت و ماجـراجـوئـي جـان و         
کوتاهي در انجام وظايف خطيرمان در ايـن    .  ثروت مردم را نابود کنند

در   ما بايد بتوانيم در برابر مـردم و      .  برهه از زمان بخشودني نيست
برابر فرزندان و خواهران و برادران خود و در بـرابـرآيـنـدگـان از            

    .عملکردمان دفاع کنيم
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دل   اين اعراب مسلمان از عملکرد آمريکا به خصوص در قبال اعـراب    

افزون بر اين، سياست هاي خارجي ستيز دولت سرکوزي .  چرکين اند
است دولت فرانسه بخواهد اين نـيـرو را         بعيد .  را هم هضم نکرده اند

 .تحريک کرده، به پيشواز ناامني رود
سران حکومت به جـاي  .  در داخل ايران اما، فضا به گونه ديگري است

آنها را با عدم امکان جنگ آسوده مي   آماده کردن روحيه مردم، خاطر 
قـابـل     اين تزريق مسکن در جان و روان مردم، تنها در شرايطي   .  کنند

يـعـنـي    .  درک است که حکومت از عدم جنگ اطمينان پيدا نموده باشـد 
مطمئن شده است و يا فکر مي کند و در نـظـر     حکومت يا از عدم حمله 

و اين . منتفي کند دارد در لحظه نهائي علت و بهانه اصلي بروز جنگ را 
ميسر نيست مگر اينگونه تصور کرد که از هم اکنون تصميم دارند در   

در ايـن حـالـت اعـالم سـران            .  جام زهر را سر کشند  لحظه موعود، 
  .مي شود حکومت که جنگي در پيش نخواهد بود قابل فهم 

اما به دليل ارزيابي غلط از بروز جنگ هم، مي توان خيال مردم را از     
پايه اين تحليل تکيه اش بر ناتواني   پيش از اين، .  نبود جنگ آسوده کرد

آمريکا بود، اما به تدريج اساس اين ارزيابي براي حاکمان زير سئـوال  
حکومت در همان ابتدا عنوان مي کرد که آژانس بين المللـي  .  رفته است 

قطعنامه نمي رود، ديديم که اين ارزيـابـي     انرژي اتمي، عليه ايران پاي 
امـنـيـت      پس از آن طرح مي شد کـه شـوراي       .  نادرست از آب درآمد

ايـن  .  قطعنامه نمي دهد، چون روسيه و چين منافعشان اقتضا نمي کند
به نظر مي رسد با تند شـدن  .  بودنش اثبات شد  ارزيابي هم غير واقعي 

امـنـيـت بـراي         سياست فرانسه و همراهي چين و روسيه در شوراي 
صدور قطعنامه عليه ايران، به تدريج نفي حمله نظامي هم پايه اش در   

رشد و قـدرت گـيـري نـيـروي              .  سست شده است  ذهن مدافعان آن 
جمله داليـل    خواهان مذاکره با آمريکا در درون هيئت حاکمه ايران، از 

  .تغيير اين ارزيابي است و ناشي از احساس خطر جنگ مي تواند باشد
درست است که در ميان سران حکومت پيرامون جنگ اخـتـالف بـاال      

اگر فکر کنيم که سپاه پـاسـداران       گرفته است، اما خطاي بزرگي است 
سپاه پاسداران در   .  در تماميت خود در يکسوي اين اختالف قرار دارد

اين نـهـاد و سـران          .  کشور ما يکي از بزرگترين سرمايه داران است  
. غارت منابع و ذخاير کشور دارنـد     اصلي آن برنامه هاي کالني براي 
طرفـدار    ليکن جناح هائي از سپاه، .  اين برنامه ها را جنگ بهم مي ريزد

در جمهوري اسالمي اين نيرو، از تشنج و بـحـران     . و آشوب اند  جنگ
آورده و کيسه هاي گشادي براي بازار سـيـاه     سودهاي کالن به چنگ 

چنان قدرتـي    اينان هر چند حرف اول را نمي زنند، اما از .  دوخته است
کـافـي   .  توانند معادله را به سود جنگ به هم بزننـد  برخوردارند که مي
بزنند و در مقابل نيز، نيروهـاي جـنـگ       » عمليات«    است دست به چند 

  .طلب بدان پاسخ دهند تا جامعه به آتش کشيده شود
گر چه رفته رفته شرايط براي بروز جنگ افزايش يافته و در دو طرف 

آماده شليک هستند و هر اتفاقي مي  جريانات نيرومندي دست به ماشه 
را   ور سازد و جان و هستي مردم مـنـطـقـه        تواند آتش جنگ را شعله

نابود کند، اما در هر دو سو نيز، به نظر مي رسد جريان قـدرتـمـنـدي     
گمـان مـي     .  مقرون به صرفه نمي بينند  گرفتارشدن در چنين جنگي را 

از هـر    کنم که اين کوبيدن ها بر طبل جنگ و اين فشار اقتصادي، بيش 
يعني امروز با وجـود ايـنـکـه       .  چيز به قصد دستيابي به سازش است

آمريکا نيست، ولي به دليل عدم وجود   بلوک رفسنجاني چندان مطلوب 
يک آلترناتيو، غرب و آمريکا راه حل را در درون همين رژيـم يـافـتـه       

افزايش فشار از جانب اروپا و به ويژه فرانسه براي کنـار زدن    .  است  
پيش از اين آمريـکـا در صـدد          .  نيروي تند و ماجراجوي کنوني است

تغيير حکومت ايران بود و اغلب کشورهاي اروپائي در پي تغيير رفتار 
اکنون در غياب يک نيروي جايگزين و عدم دسـتـيـابـي بـه        .  آن بودند  

که در سياست آمريکا، تـغـيـيـر         همدلي براي حمله نظامي، اين تصور 
  .رفتار حکومت ايران، جا باز کرده است، چندان بي پايه نيست
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انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي             
با نزديک شدن زمان هر     .  اسالمي در راه است   

سياسي در ايران     انتخاباتي، فعاليت نيروهاي     
از .  شود  و خارج از کشور حول آن تشديد مي       

گرم بازي      »خودي«هاي    يک سو جناح     
شوند و از سوي ديگر نيروهاي         مي  انتخابات  

ها به   »خودي«سياسي خارج از محدوده         
عدم   موضعگيري پرداخته و تب شرکت يا           

در طول عمر . گيرد شرکت در انتخابات باال مي
نزديک به سي سال جمهوري اسالمي، تنها           

دمکراتيک برگزار شد،      انتخاباتي که نسبتا      
. اولين انتخابات مجلس شوراي اسالمي بود        

در همان انتخابات نيز در چند مورد حکومت          
اسالمي برخي از کانديداهاي دگرانديش را          
عليرغم پيروزي در انتخابات، رد صالحيت          

حکومت اسالمي به     از اوائل دهه شصت،     .  کرد
قلع و قمع مخالفان سياسي خود پرداخت و           
ظرف چند سال غالب جريانات سياسي ملي،         

مذهبي، ليبرال، دمکرات و چپ را از ادامه  _ملي
فعاليت علني بازداشت، فعالين آنها را تحت           

به مهاجرت    پيگرد قرارداد، به زندان افکند،         
از ميانه  .  هاي اعدام سپرد    واداشت يا به جوخه   

دهه شصت در فضاي سياسي ايران جز             
مذهبي و وابستگان و نزديکان به           نيروهاي  

حکومت، جريان ديگري امکان فعاليت سياسي      
حلقه   را نداشته و روز به روز نيز اين                 

 .شود تر شده و مي ها تنگ»خودي«
تن   ۲۳با امضاء     ايدر اوايل آبان ماه اطالعيه    

از چهره هاي سياسي، فرهنگي و حقوقدان           
اطالعيه، امضاء    در اين    .  ايران، منتشر شد   
کميته دفاع از انتخابات       «کنندگان، تشکيل     

را به اطالع عموم رسانده و هدف از             »آزاد
اين «:  اند  اين گونه اعالم کرده      تشکيل آن را     

کميته با تعيين معيارهاي شناخته شده              
ضوابط   انتخابات آزاد، سالم و عادالنه طبق         

تعريف شده در اعالميه جهاني حقوق بشر و           
ميثاقين مربوط به آن و بيانيه اتحاديه بين            

به بررسي    ۱۹۹۴مارس      ۲۶   المجالس مصوب   
عملکرد مسئوالن و مجريان انتخابات و              

پردازد و همچنين بر آن است        ارزيابي آنها مي  
با تعيين شرايط و ضوابط انتخابات آزاد،          که  

سالم و عادالنه، بتواند بستري را فراهم نمايد         
شهروندان بتوانند    تحقق، يکايک     تا در صورت    

با آزادي و آگاهي بيشتري در تعيين                  
 .»سرنوشت خويش اقدام نمايند

انتخابات آزاد و سالم و عادالنه خواست همه         
ها است که در       فعالين سياسي است و سال      

قرار   مورد بحث و گفتگو        گوناگون  مقاطع
 اکنون نيز بار ديگر و در آستانه . گيرد مي

گونه مجلسي قدرت مافوق    اين . قانون را ندارد
منشاء .  تواند باشد   نيست و نمي    »قانون«آن  

هر قدرت دمکراتيکي مردم هستند و تنها يک          
تواند در مقابل يک      قدرت مردمي است که مي      

ي غيردمکراتيک بايستد و آن      »قانون«قدرت  
دمکراتيک در ايران بدون      تحول  .  را تغيير دهد  

حضور يک جنبش نيرومند مردمي در               
تحقق .  ها، ناممکن خواهد بود              خيابان
رابطه مستقيم با سطح      »انتخابات آزاد «  شعار

 .جنبش دمکراسي خواهي مردم در ايران دارد
 

    »دفاع از انتخابات آزاد«انتخابات و کميته 

ها   در جهان کنوني، به طور معمول اين دولت        
در .  کنند  هستند که انتخابات را برگزار مي         

هاي  سياسي، انجمن مقابل، احزاب، سازمانهاي 
غيردولتي و ديگر نهادهاي مردمي، با نظارت        

کنند تا دمکراتيک      بر اين انتخابات تالش مي      
در کشورهاي   .  آن را تضمين کنند        بودن   

ديکتاتوري از نوع ايران که آزادي فعاليت            
احزاب   سياسي وجود نداشته و طبعا از             

سياسي مخالف حکومت در انتخابات خبري         
بودن   »دمکراتيک«نيست، مسئله نظارت بر       

اما تالش براي   .  مورد است   بي  چنين انتخاباتي   
نشان دادن غيردمکراتيک بودن اين انتخابات        
و ترفندهاي حکومت در محدود کردن               

ها و نشان دادن    »خودي«انتخابات، به حوزه      
تبليغات دروغين حکومت در برگزاري يک           

 .بسيار مفيد باشد تواند  ، مي»آزاد«انتخابات 
اين کميته در اطالعيه خود اعالم کرده است           

به بررسي عملکرد مسئوالن و مجريان        «که  
اين .  خواهد پرداخت     »انتخابات و ارزيابي آنها   

اي است بسيار مهم که چنانچه به                وظيفه
ويژه، نتيجه حاصل     درستي صورت گيرد و به    

هاي انجام شده در آستانه               از بررسي  
تواند نقش    برگزاري انتخابات منتشر شود، مي    

انتخابات   موثري در نحوه مشارکت مردم در        
  .داشته باشد

کميته فوق الذکر همچنين وظيفه ديگري را نيز        
براي خود تعيين کرده است که عبارت است          

ضوابط انتخابات آزاد،      تعيين شرايط و     «از  
بتواند بستري را فراهم    «که    »سالم و عادالنه  

تحقق، يکايک شهروندان     نمايد تا در صورت      
بتوانند با آزادي و آگاهي بيشتري در تعيين            

در اين   .  »سرنوشت خويش اقدام نمايند       
دوستان از چه       اطالعيه روشن نيست که        

بستري براي تحقق انتخابات آزاد صحبت           
فراهم کردن بستر انتخابات آزاد         .  کنند   مي

بستر انتخابات آزاد چيزي . است سخن بزرگي 
جز تامين آزادي بيان، نشر، فعاليت سياسي و        

نوشته   ديگر آزادي هاي فردي و اجتماعي           
شده در اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين         

تامين آزادي فعاليت    .  مربوط به آن نيست     
سياسي از راست تا چپ، تامين        تمامي احزاب   

آزادي بيان و امکان نشر آزاد عقايد، آزادي           
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انتخاباتي ديگر، اين مسئله به موضوع روز          
تشکيل اين کميته به نوبه      .  شده است   تبديل  

خود کاري است شايسته و شجاعانه که             
اين مرز و     نشان از تداوم تالش آزاديخواهان      

بوم براي استقرار آزادي و دمکراسي در            
اما پرسيدني است که انتخابات       .  ايران دارد 

اسالمي به چه معني است و           در جمهوري    
 جايگاه يک انتخابات آزاد کجا است؟

 

   جايگاه انتخابات در جمهوري اسالمي

در حکومت اسالمي که نهاد دين و دولت در          
هم ادغام شده است، اساس قوانين بر اصول        

آنجا که منشاء اين        دين بنا گرديده و از          
اصول فرامين الهي است، پس ازلي و ابدي           
بوده و غير قابل تغيير هستند، در اين منطق           

ها در قبال اين قوانين به حد             انسان  نقش  
کند و    مجريان صادق و وفادار کاهش پيدا مي      

. شود  مي  بسيار محدود      »انتخاب«جايگاه  
ارگانهاي انتخابي حکومت اسالمي وظيفه          
انطباق زندگي روزمره با قوانين خدشه             

گيرند و      برعهده مي    ناپذير مذهبي را        
پاسداران قوانين آسماني، با دقت از هرگونه        

اين .  کنند  تخطي از اين قوانين جلوگيري مي       
به روشني در قانون اساسي جمهوري        منطق  

هاي غير    اسالمي نوشته شده و ارگان           
انتخابي از قدرتي به مراتب بيش از                  

تجربه .  هاي انتخابي برخوردارند        ارگان
مجلس ششم و دو دوره رياست جمهوري          

و توان    آقاي خاتمي به خوبي حد اختيارات         
دو نهاد قانون گذار و اجرائي، که ظاهرا              
: انتخابي هستند را در عمل به نمايش گذاشت        

فقيه به راحتي مصوبه        حکم حکومتي ولي      
  .داني فرستاد مجلس شورا را به زباله

در مبارزه براي     »انتخابات«در تعيين جايگاه    
استقرار دمکراسي در ايران، در سالهاي اخير       

يک گفتمان از   .  شده است   دو گفتمان برجسته    
انتخابات آزاد، روند تدريجي تحول دمکراتيک      

اصالح   از درون حکومت اسالمي، يا در واقع         
طلبي را مد نظر دارد و جايگاهي استراتژيک         

. هاي خود براي آن قائل است             در برنامه  
را در حد يک امکان         گفتمان ديگر اما، آن       

بخش در کنار ديگر           افشاگري و آگاهي    
هاي مبارزاتي براي استقرار دمکراسي  تاکتيک

 .کند ارزيابي مي در ايران 
براي دمکراتيزه کردن يک قانون                    
غيردمکراتيک، بايد از قدرتي مافوق قدرت آن       

گذاري که    مجلس قانون .  قانون برخوردار بود  
خود بر اساس يک قانون غيردمکراتيک             

 برگزيده شده، يقينا توان تغيير يا اصالح آن 

 

 احمـد آزاد
 ها و انعكاس واقعيت »دفاع از انتخابات آزاد«كميته     
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استصوابي و     طبعا رفع هرگونه نظارت          

مافوق راي مردم و تامين امنيت جاني و مالي         

همه فعالين سياسي       شهروندان آزاد، خواسته  

است و سالها است که براي تحقق آنها تالش         

شود و تا کنون بسياري انسانهاي شريف         مي

ها   خواسته  و آرمانخواه در راه تحقق اين           

پرسيدني است، اين کميته که          .اند  جان باخته 

فاقد هرگونه قدرت اجرايي است، در شرائط         

چگونه   فقدان يک جنبش نيرومند اجتماعي         

خواهد تا سه ماه ديگر چنين بستري را             مي

فراهم کند؟ بيان آرزوهاي سياسي دمکراتيک      

نيست، اما تحقق آن نياز به          بر کسي عيب     

  .برنامه جدي و نقشه راه دارد

نکته جالب اينجا است که به دنبال انتشار             

اطالعيه اين کميته، پيشنهادات ديگري هم از         

از آن جمله      شود و      سوي ديگران داده مي    

به نظر  .  معرفي کانديدا براي انتخابات است      

رسد بسترسازي براي انتخابات آزاد و           مي

نيست و از آنها خواسته        کار فرهنگي کافي     

ماند   مي.  شود که کانديدا هم معرفي کنند        مي

برگزاري انتخابات، که اگر کميته فوق آن را          

هم برعهده گيرد، تمام مسائل برگزاري يک           

انتخابات ازاد و دمکراتيک حل و فصل شده          

  !!!است
 

دفاع از  «گزارش بررسي عملکرد و کميته        

    »انتخابات آزاد

اوضاع فعلي سياسي در ايران چيزي جز            

برگزاري يک انتخابات از نوع ديگر انتخابات        

در .  انداز ندارد   چشم  جمهوري اسالمي را در     

چند ماه گذشته حکومت اسالمي نشان داده         

که تحمل هيچ صداي مخالفي را ندارد و              

هاي اخير در وزارت کشور و برخي         جابجايي  

استانداران و فرمانداران و مقامات مسئول         

جزم حکومت در      ها، نشان از عزم          استان

تا .  کنترل انتخابات دور هشتم مجلس دارد        

برگزاري انتخابات بيش ازچند ماه نمانده و         

حداقل شرائط الزم به اين کميته اجازه         فقدان  

نخواهد داد تا بسترسازي انتخابات آزاد که         

قرمزهاي   هيچ، حتي چند وجب هم خط             

اما اين  .  جمهوري اسالمي را به عقب بکشد       

هاي   کميته، با توجه به ترکيب آن و چهره           

حقوقي شناخته شده در      سياسي، فرهنگي و    

تواند با ارائه گزارش خود از نتيجه            آن مي 

اندرکاران و مسئولين     بررسي عملکرد دست  

دولتي در آستانه انتخابات، سيماي                

اين   .  تري از آن به مردم ارائه کند            روشن

. ها خواهد بود        گزارش، انعکاس واقعيت     

پرسش اينجا است که آيا اين کميته آمادگي          

 چنين کاري را دارد؟
 

   ۲۰۰۷نوامبر  ۹ - ۱۳۸۶آبان  ۱۸ 

به دعوت کانون مدافعان حقوق بشر ايران،          
تن از فعاالن سياسي و حقوق بشر                ۲۳

معيارها و ضوابط       کشورمان بر مبناي       
هاي جهاني حقوق      تعريف شده در اعالميه     

اي   هاي مربوط به آن، کميته        بشر و ميثاق   
. اند  براي دفاع از انتخابات آزاد را تشکيل داده         

شيرين عبادي، يکي از افراد موثر اين                
 »فرهنگ سازي «و    »اطالع رساني «   کميته،  

  .را از اهداف اين کميته دانسته است                 
تشکيل اين کميته و هدفي که فرا روي خود           

اطالع «نهاده است، حتي اگر محدود به              
باشد، بازهم    »فرهنگ سازي «   و    »رساني

اي که    اساس ضوابط بيست گانه   .  مثبت است 
شده است، معيارهائي     توسط اين کميته اعالم     

است که عموم جريانات آزاديخواه بارها بر         
آن تاکيد کرده و انتخابات را با آن                    

رعايت اين معيارها براي بسياري     .  اند  سنجيده  
ترين داليل شرکت و         از جريانات، يکي از مهم    

انتخابات در جمهوري اسالمي بوده       يا تحريم   
يا (رو اگر هدف اين کميته تبليغ           از اين .  است

باشد، تکيه بر   )  فرهنگ سازي   اطالع رساني و    
چنين معيارهائي در عمل گفتمان حاکم را به         

را دارد که مورد       کشد و ظرفيت آن        نقد مي 
پشتيباني جريانات سياسي مدعي دموکراسي     

اين   تأييد و پشتيباني از حرکت        .  قرار گيرد 
کميته، به مبارزه در جهت تحقق اين معيارها         

پشتيباني از مبارزه اين       .  رساند   ياري مي  
انتخابات آزاد در چارچوب         کميته براي     

که     اين.  مبارزه براي دموکراسي قرار دارد     
گردن   قدرت حاکم به اين يا آن خواست              

خطاي .  بگذارد يا نه، موضوع ديگري است        
بزرگي که برخي تشکل هاي سياسي چپ           

شوند اين است که غالبا ظرفيت           مي  مرتکب
ها   حکومت را مالک پشتيباني از طرح خواسته      

امروز .  قرار مي دهند     و مبارزه براي آن        
حکومت ايران در مورد حقوق زنان، از              

اگر .  ظرفيتي نزديک به صفر برخوردار است      
تصور کنيم که حکومت ايدئولوژيک جمهوري      

اسالمي ظرفيت پذيرش حقوق برابر ميان زن       
آن وقت مبارزه براي         و مرد را ندارد،         

. آيد   خطا به حساب مي       »  حقوق برابر  «
منظورم اين است که در مبارزات مدني و            

حقوقي و سياسي نمي شود تنها ميزان               
ظرفيت يا عدم ظرفيت جمهوري اسالمي را به   

يا به عنوان مثال    .  نظر گرفت   عنوان مِعيار در    
به عنوان يکي از مهم ترين          -زندان سياسي 

هاي مستبد    حکومت  ابزارهاي اعمال قدرت در     
 اگر از زاويه . را در نظر بگيريم -و خودکامه

کنيم،   ها بخواهيم به آن نگاه         ظرفيت حکومت 
طبيعي است که مبارزه براي آزادي زندانيان        

زا به نظر     سياسي در جمهوري اسالمي، توهم    
 .خواهد رسيد 

ها و    به باور من دو نوع نگاه به خواست            
يک نگاه،  .  چگونگي تحقق آن ها وجود دارد       

ها را با حکومت      خواست  در پي اين است که       
. نهد و تحقق آن ها را از او طلب کند           در ميان   

در .  مايشاء است   در اين نگاه، حکومت فعال       
اين صورت، الزم است که در طرح هر نوع            
خواستي، ظرفيت حکومت در نظر گرفته            

کساني که هميشه در جريان مبارزه        .  شود  
ظرفيت حکومت را برجسته مي کنند، چه            

نخواهند، چشم به باال داشته و        بخواهند و چه    
حکومت و ظرفيت آن را مبناي طرح خواست         

نگاه دوم،  .  مي گيرند   و دستيابي بدان در نظر      
جنبش مردم را موتور و نيروي محرکه              

ها در نظر      اصلي براي دستيابي به خواست     
از اين ديدگاه، چگونگي تعيين         .  گيرد   مي  

ها و مبارزه براي آن را ميزان                خواست
مهم .  مشخص مي کند    آمادگي و آگاهي مردم     

هاي مدني، نظير     اين است که براي خواست     
احزاب، لغو    آزادي زندانيان سياسي، آزادي      

اعدام، حق برابري زنان و مردان و غيره،             
اين که جمهوري   .  اي بتواند شکل گيرد     مبارزه

اسالمي به آن تسليم شود يا نشود از قبل              
اگر تسليم هم نشود،     .  قابل پيش بيني نيست    

آگاهي عمومي در ضرورت دستيابي به        رشد  
اي در مسير     چنين خواستي نقش تعيين کننده    

  .جامعه خواهد داشت سياسي آينده 
هاي سياسي، به ويژه       تا کنون، اغلب گروه    

تشکل هاي چپ، هر آنجا که اقشار مختلف           
خواستي را طرح و براي آن به مبارزه           مردم  

اند، به حمايت از آن وارد مبارزه            برخاسته
مالک را در مورد ديگر         اند، اما همين       شده

فعاالن سياسي به ندرت حاضرند به کار            
شايد اين يکي از داليلي است که             .  گيرند

مبارزه سياسي اپوزيسيون تا کنون نتوانسته        
  .است نقش اثر گذاري داشته باشد

کميته دفاع از انتخابات آزاد، قصد دارد در           
چارچوب ضوابط بيست گانه خود مبارزه          

چگونگي دستيابي به     ابعاد اين مبارزه و     .  کند
اما مي توان کوشيد     .  آن هنوز روشن نيست    

و   »اطالع رساني «  اين خواست از محدوده    
تعميق دادن آن   .  فراتر رود   »فرهنگ سازي «

هم شعار انتخابات آزاد        .  ناممکن نيست  
ظرفيت بااليي دارد، هم شرايط داخلي و بين           

 8صفحه   .المللي به سود چنين شعاري است

 محمـد اعظمـي

 در دفاع از انتخابات آزاد
 

  »کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادالنه«نکاتي پيرامون 
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. خواست انتخابات آزاد خواستي عادالنه، راديکال و دموکراتيک است          

المللي کنوني، کسي نمي تواند       بين  در جهان امروز و مطابق معيارهاي        
حتي حکومت جمهوري اسالمي هم مدعي           .  در برابر آن بايستد      

اين .  داند  انتخابات آزاد است و خود را برخاسته از راي مردم مي                 
جنگ و خونريزي، از طريق راي،         اي است دموکراتيک، که بدون         شيوه

يعني با اين شيوه اگر بتواند فراگير        .  با قدرت تعيين و تکليف مي کند       
هم از اين   .  شود قادر است حکومت هاي قدر قدرت را هم به زير کشد              

در عين نرم بودن و محکمه        .  راديکال  رو، خواست و شعاري است        
پسند بودن، پذيرش و طرح آن نيز با کم ترين به اصطالح هزينه                     

هر کسي در جامعه مي تواند مدافع آن باشد و آن را                .  روبرو است   
انتخابات آزاداند، براي حکومت      سرکوب کساني که خواهان     .  تبليغ کند 

اين خواست، ظرفيت پشتيباني جهاني را دارد،          .  بسيار دشوار است   
  .مشروط به اينکه مردم برايش به ميدان کشيده شوند 

اما دو ضعف و مشکل اساسي نيز براي تبديل شدن اين خواست به                
 .يک جنبشي عمومي وجود دارد

نخست ضعفي است که به روحيه و روش و منش اپوزيسيون مدعي               
زاويه برخورد اپوزيسيون با حرکات       تا کنون   .  گردد  دموکراسي بر مي  

و طرح هاي پيشنهادي ديگر فعاالن سياسي، ياري دهنده و تقويت                 
اي بر جا     يک حرکت تا زماني که اثر قابل مشاهده         .  کننده نبوده است    

زماني که در حدي     .  گيرد  قرار مي   نگذاشته باشد، مورد بي توجهي        
من پيش از   .  شود  مورد توجه قرار گرفت، آنگاه تهاجم به آن آغاز مي          

قدرت جمهوري اسالمي اين است که با       :  گويم  اين گفته و امروز باز مي       
اي که    هر طرح، شعار و برنامه     .  روبرو است   جريانات مخالف عجيبي    

گيرند   او مي   خيزد، برخي مخالفان، مجال از        در برابر اين حکومت بر مي     
همين کميته انتخابات آزاد را با      .  کوشند آن را سکه يک پول کنند        و مي 

از احزاب و    .  بيست گانه آن در نظر بگيريم          ضوابط و معيارهاي      
مخالف   هاي سياسي آزاديخواه، کدام جريان            ها و تشکل     سازمان

گويم حداقل عموم احزاب و        انتخابات آزاد بوده است؟ به جرات مي        
اپوزيسيون بارها انتخابات در جمهوري        ها و فعاالن سياسي        سازمان

در داخل    حال که نيروئي    .  اند  اسالمي را با همين معيارها به نقد کشيده       
خواهد همان سياست مورد پذيرش آنها را         کشور اعالم کرده است مي    

اند و با سکوت خود کمک به         نيست چرا ساکت نشسته     تبليغ کند، معلوم    
که اگر اين حرکت        دور از انتظار نيست        .  کنند  اش مي   خاکسپاري

اين تفکر در حالي که تفاوت ها را         .  انعکاسي پيدا کند، حمله آغاز شود     
ها را بر اشتراکات در زير تلسکوپ هم           نگرد، چشم   مي  با ميکرسکوپ   
  .دارد بسته نگاه مي

هاي منفي گذشته نظر اندازيم و براي          اميد من اين است که به تجربه       
هاي اپوزيسيون، طرح      سياست  تغيير در روش خود و کارا کردن            

  .جديدي دراندازيم
مشکل ديگر، مربوط به ضعف فعاالني است که اين کميته را ايجاد                  

تا کنون، در برابر هيچ يک از            برخي از بانيان اين کميته        .  کرده اند 
اغلب .  اند  انتخابات غير دموکراتيک جمهوري اسالمي محکم نايستاده        

شان تا آن جا بوده        اند، ايستادگي   که در انتخابات شرکت کرده       آنها  
محض پذيرش، شعار انتخابات      به  .  است که کانديدايشان پذيرفته شود    

براي اين که شعار انتخابات آزاد فضاي         .  اند  آزاد را مسکوت گذاشته    
و حمايت جهاني را در خارج جلب کند، اپوزيسيون آزاديخواه               داخل  

يعني از سوئي هر فرد و         .  نيازمند است که بر اين دو ضعف غلبه کند         
سازمان سياسي، هر مبارز و نهاد و تشکل حقوق بشري، صداي                 

انتخابات آزاد را به صورت جمعي و يا حتي به شکل                 مبارزه براي   
صورتي به يک      از سوي ديگر اين حرکت در          .  فردي، پر طنين کند    

شود که در ايران نيز فعاالن سياسي در صحنه           جنبش نيرومند بدل مي   
توجه داشته باشيم که    .  تهديد و تطميع پا پس نکشند       تا آخر بمانند و با      

 .يا تضعيف مي کنند همديگر را تقويت و . اين دو نيرو، از هم متاثرند

به ميزاني که هر کدام از اين دو سنجيده عمل کنند، ديگري را در غلبه                
  .ياري مي رسانند بر ضعف، 

و   »انتخابات آزاد «از زاويه ديگري هم مي توان به خواست و شعار             
امروز سايه شوم جنگ، بر     .  سنجيد  اين حرکت نگريست و نتايج آن را        

خواهان   هر چند جنگ  .  رنگ شده است    فراز کشورمان بيش از گذشته پر     
افروزان، در دو طرف غالب نيستند، اما تا بدان اندازه نيرومندند             و جنگ 

از آن جا که عامل اصلي       .  شعله جنگ را دارند     که امکان بر افروختن      
اصلي ما    اين بحران جمهوري اسالمي است، به نظر من وظيفه                  

اپوزيسيون آزاديخواه براي دور کردن سايه جنگ، بايد متوجه اين               
بتوانيم مبارزه خود را عليه حکومت جمهوري         هر اندازه   .  حکومت باشد 

امکان درگير    تر و نيرومندتر کنيم، به همان اندازه             اسالمي پر طنين  
شدن در اين جنگ، که نابودي جان و ثروت مردم ايران را در پي دارد،               

متاسفانه تا کنون، هم شعارهاي اپوزيسيون کلي           اما  .  کمتر مي شود  
صفوفمان فشرده    هر چند که اگر     .  بوده و هم صفوف آنها پراکنده است

. تري هستيم   هاي فوري   تر نيز شود، باز نيازمند شعارها و راه حل           
هاي اپوزيسيون براي استقرار دموکراسي به          برنامه  تحقق اهداف و     

. چندان موثر نيست    زماني نياز دارد که امروز براي جلوگيري از جنگ           
بسيج نيرو براي انتخابات آزاد شايد اگر درست به اجرا درآيد، بتواند             

امروز حکومت  .  در اين فرصت باقي مانده ضعيف کند         امکان جنگ را    
جمهوري اسالمي    .  مجبور است فضاي انتخابات و بازار آن را گرم کند         

ها بکشاند و با تقلب       خواهد به هر ترفندي مردم را به پاي صندوق           مي
شده، ميزان مشارکت را باال ببرد، تا به جهانيان بگويد که                  هم که    

حرکت در اين   .  مردم ايران  حکومتي است مشروع و مورد قبول اکثريت 
فضا و طرح سياست در اين شرايط مي تواند انعکاس بسيار                       

بذر سياستي که در فضاي عمومي انتخابات       .  داشته باشد   تري    گسترده
. حاصلش، پر بارتر خواهد شد      تر و     کاشته شود، امکان رشدش سريع    

به ويژه اين که امروز با توجه به وضعيت افغانستان و عراق و بي                   
پاکستان، حمله به ايران براي کشورهاي قدرتمند با ريسک                ثباتي  

گيري جنبشي      شرايط شکل   طبيعي است در اين      .  باالتري همراه است  
اگر اپوزيسيون آزاديخواه   .  براي انتخابات آزاد، مورد توجه قرار گيرد      

بتواند شرايط را درست دريابد و حساسيت مقطع کنوني را درک             ايران  
تواند به عنوان مانعي در برابر خطر         مي  کند، با چنين راهکارهائي بهتر      

  .جنگ موثر افتد
 

   ۲۰۰۷نوامبر  ۹ ـ   ۱۳۸۶آبان  ۱۸ 
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اين امر چه تاثيري بر انتخابات خواهد داشت،     
به نظر من از همين حاال فقط حرف آن نيز،            

خدمت نظامي تر شدن فضاي سياسي           در  
کشور بوده و به سوء استفاده از احساسات         

راي   ملي مردم و کنترل بيشتر بر صندوقهاي        
بنابراين وظيفه ما قبل از       .  منجر خواهد شد   

هرچيزي تالش در جهت جلوگيري از ايجاد و        
وقوع حمله  .  باشد  تشديد چنين فضائي مي       

نظامي عواقب غير قابل پيش بيني زيادي مي         
ولي .  تواند براي کشور ما داشته باشد           

برخي از افراد اپوزيسيون،        برخالف نظر    
معتقد نيستم که درصورت وقوع جنگ ما بايد      

 .در کنار جمهوري اسالمي قرار بگيريم
ادامه حيات دولتي از نوع دولت احمدي نژاد          
و تبديل آن به يک حکومت نظامي دائمي،             

تالشهاي   مفهومي جز تشديد سرکوب تمام        
مدني مردم و از هم پاشيدن هر چه بيشتر            
اقتصاد کشور ندارد و اين خطري است که           

معتقدم بجاي    .  نبايد آن را دست کم گرفت       
سياست قرار گرفتن در کنار دولت احمدي          
نژاد، ما بايد از همين امروز، خواست                

ايجاد يک دولت      برگزاري انتخابات آزاد و       
ملي را در دستور کار خود قرار دهيم، چه            
براي جلوگيري از جنگ و چه حتي در                

براي پايان دادن به چنين        صورت وقوع آن،    
 .فاجعه اي

با توجه به نزديک شدن انتخابات، در         :  سوال
داخل کشور و در ميان اپوزيسيون خارج از            

علت آن را چه مي     .  شود  کشور حرکتي ديده نمي   
    بينيد؟

همانطور که از سوال اول شما             :  جواب
پيداست، در حال حاضر مشکالت عمومي          

حمله   تري همچون تحريم اقتصادي و خطر         
نظامي، مسئله انتخابات را تحت الشعاع خود        

در کشوري که مردم آن        .  قرار داده است   
و بطور     همواره با بحران مواجه بوده            

مشخص مسئله مرگ و زندگي، چه به دليل           
وجود مشکالت خارجي از جمله خطر حمله         

داخلي از جمله       نظامي و چه مشکالت          
... سرکوب روزمره، بيکاري، فقر و گراني و        

بر باالي سر مردم است، پيگيري امر                
مسئله شرکت در        دمکراسي از جمله         

انتخابات، به سادگي به مسئله روز مردم            
  .  تبديل نمي شود

اما گذشته از اين، حتي در دوره اي که                
بحران هائي در اين حد بر فضاي کشور              

روزهاي   حاکم نبود، بحث انتخابات تنها در         
به نظر  .  نزديک به برگزاري آن داغ مي شد        

من، داليل اين امر در مورد اپوزيسيون داخل        
ولي اين مشکل فقط به       .  و خارج متفاوت است   

 اپوزيسيون نيز محدود نمي شود، بلکه اصوال  

آيا تحريم اقتصادي و فشارهاي بين         :  سوال
المللي و خطرات وقوع جنگ تاثيري بر               

 داشت؟ انتخابات مجلس پيش رو خواهد 

در شرايط امروز که جهاني شدن         :  جواب  
ديگر نه يک ايده، بلکه واقعيت جاري است،           

تواند نسبت    طبيعي است که هيچ دولتي نمي        
به تحوالتي که در اطرافش مي گذرد، بي              
تفاوت بوده و تحوالت دروني آن نيز از اين           

قطعا هر تهديد يا          .  مسائل تاثير نپذيرد    
تصميمي از جمله تحريم هاي اقتصادي در          
مورد کشور ما نيز، بخصوص در شرايطي         

موضوع بحث شوراي امنيت        که ايران به      
سازمان ملل تبديل شده و بحران بر سر             
برنامه اتمي آن امروزه يک بحران بين المللي         

است، تاثير مستقيم بر روند هاي داخلي              
 .  کشور و از جمله انتخابات آتي دارد

گسترش دامنه تحريم ها که نتيجه اي جز             
گراني و فشار به اکثريت مردم ندارد، طبيعتا         

نيز تاثير مي     در شرکت آنها در انتخابات آتي       
اما اين تاثير در مورد مسائلي مثل           .  گذارد

تحريم ها الزاما مستقيم نيست و واکنش در          
متوجه کساني که نقشي       برابر آن هم الزاما      

درگسترش اين تحريم ها دارند، نمي باشد؛          
بلکه اين تحريم ها مي تواند فضائي ايجاد کند         
که بر بستر آن، تبليغات پوپوليستي امثال           
احمدي نژاد نيز زمينه پذيرش پيدا کرده و            
فضاي ناشي از آن در خدمت کساني قرار           

گيرد که مي خواهند در واقع امر انتخابي              
صورت نگيرد و فقط مجلسي مطيع دست و          

  .  پا کنند
پيش بيني اين امر که خطر جنگ تا چه حد              
. واقعي است، به نظر من امري مشکل است          

فضاي   کساني که دست باال را در ايجاد             
جنگي دارند، منافع خود را بدون توجه به            
افکار و منافع عمومي دنبال کرده و اين منافع         

وطن پرستي هم مي      را به لباس دمکراسي و      
تجربه نشان داده است که عليرغم          .  آرايند

مخالفت جامعه جهاني با حمله آمريکا به             
عراق حمله کرد و دولت         عراق، آمريکا به      

بوش، هنوز که هنوز است در صدد توجيه           
اين حمله است و آن را گامي در جهت                 

دمکراسي در عراق مي داند، که هيچ         برقراري  
آقاي احمدي  .  قرابتي با واقعيت موجود ندارد    

شده   نژاد نيز از روزي که رئيس جمهور             
است، هر روز سوژه جديدي را براي گرم            
نگاه داشتن تنش با غرب وقبل از همه آمريکا         

ناشي از آن به نام       و سوء استفاده از فضاي      
 .مردم ايران، پيدا مي کند »حق«دفاع از 

وقوع جنگ به ضرر جنبش دمکراسي بوده و        
يک فاجعه براي کشور ما و منطقه محسوب          

 صورت وقوع جنگ،  اما اين که در . مي شود

 مصاحبه سايت جمهوري با فرزانـه عظيمـي
 

  راه حل برگزاري انتخابات آزاد و ايجاد يك دولت ملي است
در جامعه ما بحث درازمدتي درباره انتخابات 

همانطور که مي دانيم در   .  صورت نمي گيرد  
کشورهائي که سنت انتخابات در آنها ديرينـه  

دارند، مبـارزه    است و احزاب شکل گرفته اي 
انتخاباتي خيلي قبل از انتخابـات آغـاز مـي        
شود و مردم هم از همان زمان اين مبارزه و 

امـا  .  آن را دنبال مي کنـنـد    مباحث مربوط به 
در کشور ما که سنت انتخاباتي ديرينه نداريم 
و هنوز که هنوز است، انتخـابـاتـي آزاد در        

برگزار نمي شود، انگيزه دخـالـت از         کشور 
طريق رفتن به پاي صنـدوق هـاي راي يـا          
تشويق مردم بـه ايـن دخـالـت از سـوي                

. اپوزيسيون و پوزيسيون، چندان قوي نيست  
نيروي حاکم نيازي به اين تشويق ندارد، چرا 

همچون شـوراي      که از طريق ارگانهاي خود 
نگهبان، از قبل امکان برد مخالفـان خـود را       

فقط شـرکـت تـعـداد       .  بسيار محدود مي کند
ــراي نشــان          دادن وجــود     مشــخــصــي ب

. در کشور برايش کافـي اسـت     » دمکراسي« 
اپوزيسيون داخل هم که تابحال چاره اي جـز  

نديده است، نتوانسـتـه     پذيرش اين محدوديت 
مبارزه انتخاباتي طوالني مدت را شروع کنـد،  
چرا که معلوم نيست آيـا در لـحـظـه آخـر            

رويشان تبليغات شده است، اصـال   کساني که 
از صافي شوراي نگهبان رد خواهند شـد يـا     

در مورد اپوزيسيون خارج هم، از آنـجـا     .  نه
که اصوال درباره شـرکـت در انـتـخـابـات               

جمهوري اسالمي بين نيـروهـاي مـخـتـلـف         
اپوزيسيون اختالف اسـاسـي وجـود دارد،        

بخشي از آن خودبخود از شرکت در چنـيـن     
در مـورد    .  مبارزه انتخاباتي حذف مي شوند

اتـحـاد   «   بقيه اپوزيسيون خـارج از جـملـه          
که به تغيير از طريـق   » جمهوريخواهان ايران

اعتقاد دارد نيز، فـعـال      » راي و اراده مردم« 
چگـونـگـي شـرکـت در            بيشتر بحث بر سر 

کارزار انتخاباتي است تا چگونگي شرکت در 
 . انتخابات جاري

خرداد به اين سو، فرهنگ شرکت  ۲از رويداد  
در تعيين سرنوشت سياسي خويش از طريق 

مردم و جريـانـهـاي      شرکت در انتخابات، در 
سياسي و تالش براي برگزاري انتـخـابـاتـي     
آزاد از سوي اپوزيسيون، هر روز قـوي تـر     

کميته دفاع از انتخـابـات   «    تشکيل .  شده است
که اخيرا اعالم موجوديت کرده است و  » آزاد

برنامه اي که اين کميته اعالم کرده است نيـز  
مـي تـوان     .  گامي موثر در اين جـهـت اسـت      

خوشبين بود که اپوزيسيون خارج و داخـل      
اي در     عليرغم هر اختالف عقيدتي و برنامه   

سطح عمومي، در پرتو يک برنـامـه عـمـلـي        
مشخص براي برگـزاري انـتـخـابـات آزاد،          

هاي خـويـش     بتوانند کيفيت جديدي به تالش 
در رسيدن به اين هدف اوليه داده و گام هاي 

درآن .  مشترکي را در اين زمـيـنـه بـردارنـد       
انتخابات نيز به بحـثـي     صورت، مطمئنا بحث 

جدي و جذاب تبديل شده و فقط به چند روز   
 قبل از انتخابات محدود نخواهد شد 



 ١۴٩اتحـاد کـار     ١۰صفحـه     ١۳٨۶آبـان    

. ساکنان ايران را در خود جاي داده است           
ايالم، با اندکي بيشتر از نيم ميليون نفر، کم          

 .ترين استان کشور است جمعيت
 

 گسترش شهرنشيني

حاکي از تداوم روند      ١۳٨۵نتايج سرشماري   
گسترش شهرنشيني در جامعه ما است،           
هرچند که بر پايه ارقام ارائه شده، آهنگ            

: تر شده است     اي آهسته   رشد آن تا اندازه    
متوسط رشد ساالنه جمعيت شهري که در         

درصد   ۲/۳حدود    ١۳٦۵-۷۵هاي  فاصله سال 
 ٧/۲به حدود        ١۳۷۵-٨۵بوده، در دوره       

افزايش جمعيت  .  درصد کاهش يافته است     
رشد طبيعي   :  شهري برآيند سه عامل        

جمعيت شهرها، مهاجرت از روستا و از            
شهرهاي کوچکتر به شهرهاي بزرگتر و           

که در سرشماري   (ها    تبديل تعدادي از آبادي   
به شهر   )  شدند  قبلي روستا محسوب مي     

است، اما نتايج اوليه موجود، بررسي              
تر روند گسترش شهرنشيني و داليل          دقيق

تر شدن نسبي آن در دهه گذشته را            آهسته
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ماه گذشته ششمين سرشماري           در آبان               
عمومي نفوس و مسکن ايران انجام گرفت و         
. نتايج اوليه آن چند ماه پيش منتشر شد             

هرچند بررسي دقيق تحوالت جمعيتي کشور       
نيازمند )  ١۳۷۵(نسبت به سرشماري پيشين      

انتشار نتايج تفصيلي سرشماري اخير است،       
گزيده «اما نتايج مقدماتي آن که زير عنوان          

نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن           
به وسيله مرکز آمار ايران منتشر           »١۳٨۵

اي از    گرديده است نيز، روند تغييرات پاره        
هاي جمعيتي جامعه ما را طي دهه             ويژگي

 .سازد گذشته آشکار مي
 

 رشد جمعيت

بر پايه نتايج مقدماتي آخرين سرشماري،          
 ٧۰/۵به حدود     ١۳٨۵جمعيت ايران در سال      

در قياس با    .  ميليون نفر بالغ گرديده است      
، بيش از ده     ١۳۷۵ميليوني سال     ٦٠جمعيت  

ميليون و يا ساالنه به طور متوسط يک               
ميليون نفر، به نفوس کشور افزوده شده            

اي کمتر از سه       بدين ترتيب در فاصله    .  است
، ١۳٨۵تا سال      ١۳۵۷دهه، يعني از انقالب        

 .جمعيت ايران دو برابر گشته است
نرخ رشد متوسط ساالنه جمعيت که پيش از         

درصد بوده و در سال        ٧/۲انقالب درحدود   
درصد رسيده    ۳/۹سابقه    به سطح بي    ١۳٦۵

بود، به اُفت بعدي خود ادامه داده و از حدود           
درصد در    ١/٦١به    ١۳۷۵درصد در سال       ۲

اگرچه .  سرشماري اخير تنزل کرده است        
چگونگي تغييرات نرخ رشد جمعيت و احتمال       

شماري در برخي از        زيادشماري و يا کم     
هاي عمومي هنوز مورد بحث            سرشماري

کارشناسان و صاحبنظران جمعيت شناسي       
است، لکن روند کاهش اين نرخ، واقعيتي             

ولي نکته قابل   .  ملموس و پذيرفته شده است     
تأمل آنست که هنگامي که زادگان انبوه دهه         

به سن تشکيل خانواده و باروري              ١۳٦٠
رسند، جامعه ما با موج تازه ولي                   مي

تري از افزايش آهنگ رشد جمعيت            خفيف
هرگاه نتايج حاصل از       .  شود   روبرو مي  

 ١۳۷٠آمارگيري جاري جمعيت در سال            
شود که    مبناي مقايسه قرار گيرد، معلوم مي      

: آغاز شده است    ١۳٨٠اين موج جديد در دهه      
طبق ارقام مرکز آمار، رقم متوسط رشد            

نسبت به    ١۳۷۵ساالنه جمعيت که در سال        

درصد پايين رفته     ۴۷/١به سطح     ١۳۷٠سال  
باالرفته و    ١۳۷۵-٨۵هاي    بود، در فاصله سال   

 .درصد بالغ گرديده است ١/٦١به  

 تراکم ناهمگون

تراکم جمعيت ايران که در سرشماري پيشين        
نزديک به    ١۳٨۵نفر بوده، در سال        ۳٦حدود  

. نفر در هر کيلومتر مربع شده است                ۴۳
ناهمگوني شديد در توزيع جغرافيايي جمعيت       

هاي بارز آن است که در        ايران يکي از ويژگي   
بر پايه  .  خورد  اين سرشماري نيز به چشم مي     

برآوردهاي مرکز آمار، درحالي که تراکم           
نفر و در     ٦٠٠جمعيت در استان تهران باالي       

نفر است، در بخش      ١۷٠استان گيالن بيش از     
هاي سيستان و      وسيعي از کشور که استان      

بلوچستان، هرمزگان، کرمان، يزد، خراسان        
گيرد، اين رقم     جنوبي و سمنان را در بر مي        

استان   .نفر درکيلومترمربع است    ۲٠تر از   پايين
ميليون  نفر     ١۳/۵تهران، با جمعيتي  حدود          

 درصد  ۲٠، به تنهايي قريب  به ١۳٨۵در سال 

 

 محمـود بهنـام
 

 تحوالت جمعيتي ايران در ده سال گذشته
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 براي انتخابات آزاد مبارزه كنيم
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اکنون که تعدادي از فعاالن سياسي، فرهنگي و         

اي   اجتماعي در داخل کشور، به تشکيل کميته        
اعالم   در دفاع از انتخابات آزاد همت گماشته و         

اند که انتخابات در جمهوري اسالمي را           نموده
هاي جهاني    با تعاريف مورد پذيرش در اعالميه     

ابعاد سياست    کشند؛ هر چند هنوز       به چالش مي  
اين کميته و چگونگي اتخاذ راهکارهايشان در         
رابطه با انتخابات آزاد براي ما کامال روشن           

نظر دارند آزادي     نيست، اما در همين حد که در        
انتخابات را با معيارها و ضوابط شناخته شده         
جهاني بسنجند و مبارزه براي حاکم کردن            

بگذارند، کافي    چنين ضوابطي را در دستور         
است که ما چنين اقدامي را با ديد مثبت بنگريم           
. و از مبارزه آنان در اين راستا پشتيباني کنيم         

براي نظارت بر      اي    ما بر اهميت چنين کميته      
روند انتخابات و تخلفات از مفاد منشور حقوق         
بشر و ملحقات آن توسط مسئوالن و مقامات          

داشته، و انتشار       جمهوري اسالمي تاکيد        
گزارش آن را در جريان انتخابات هشتمين            
دوره مجلس شوراي اسالمي، اقدامي موثر و         

حکومت با    مفيد در افشاي ماهيت برخورد          
انتخابات و گامي در جهت ارتقاء آگاهي مردم          

ما .  دانيم  از روند هاي دموکراتيک در جامعه مي      
چه در کشور     معتقديم که انتخابات آزاد با آن        

از اين رو،    .  گذرد رابطه چنداني ندارد       ما مي 
تواند موجبي    مبارزه براي انتخابات آزاد نمي      

برخورد   براي توهم پراکني در مورد ماهيت          
رژيم اسالمي به امر انتخابات و از جمله                

  .رو باشد انتخابات پيش
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران       
براين باور است که دفاع از آزادي انتخابات و          

آزادي   خواست تامين شرائط آن، قبل از همه          
تشکل، آزادي زندانيان سياسي، آزادي احزاب،       
آزادي مطبوعات، مهم ترين عرصه چالش با          

ها زماني    آزادي  تحقق اين   .  مستبدين حاکم است  
قابل تصور است که نيروهاي سياسي مدافع          
برگزاري انتخابات آزاد، بر خواست خود در          

. ايستادگي کنند   تامين حق انتخاب آزادانه مردم      
در داخل با تهديد و تطميع پا پس نکشند و در             
خارج از کشور نيز، صداي حق طلبانه مردم را         

دفاع يک  .  تر کنند   طنين  در صفوفي فشرده، پر      
هاي اساسي و اوليه       پارچه از حقوق و آزادي     

تواند محور هر گونه تالش جمعي ما          مردم مي 
 .باشد

با تالش براي متحد کردن گرايشات مختلف           
خواه و در جريان مبارزه براي               جمهوري

انتخابات آزاد، بکوشيم از اين فرصت براي            
هاي مخرب و ضد دموکراتيک        سياست  افشاي  

ما از هر تالش و           .  حکومت بهره گيريم     
اي در اين راستا استقبال کرده و دست           مبارزه

را براي اتحاد عمل به گرمي            آزاديخواهان  
  .فشاريم مي

 

  ۲۰۰۷نوامبر  ۱۳برابر  ۱۳۸۶آبان  ۲۲ 

شاغالن به اضافه      (نسبت جمعيت فعال        
به جمعيت در سنين کار، از حدود         )  بيکاران

. درصد افزايش يافته است      ۳۹درصد به     ۳۵
اين بدان معنا است که طي دهه گذشته، سهم          

. اند  افزونتري از جوانان وارد بازار کار شده       
، در دهه جاري     ١۳٦٠يعني که متولدين دهه      

به تدريج به جمع وسيع جويندگان کار               
در نبود تدارک    .  افزوده شده و خواهند شد      

هاي شغلي    الزم براي ايجاد اشتغال و فرصت     
الزم، نتيجه بالواسطه اين روند قابل                

چنان که بر   .  بيني، تشديد بيکاري است      پيش
پايه ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار نرخ          

درصد بالغ    ۱۲/۸به    ١۳٨۵بيکاري در سال     
گرديده که بر اين مبنا، تعداد بيکاران در اين          

 .ميليون نفر بوده است ۳سال نزديک به 
سال گذشته براي اولين بار است که         ۴-۵طي  

مرکز آمار ايران به عنوان مرجعي رسمي و          
هاي    دولتي، نرخ بيکاري را ضمن يافته            

درصد    ۱۲/۸سرشماري عمومي، معادل        
در حالي که اين مرجع به رغم        .  کند  اعالم مي 

هاي   هاي موجود در سال     همه شواهد و قرينه   
درصد و گاهي      ١۲اخير، اين نسبت را زير        

. کرد  درصد برآورد و منتشر مي      ١٠هم برابر 
لکن واقعيت اين است که ميزان بيکاري              
بسيار باالتر از رقمي است که از سرشماري         

اين هم نه صرفاً     .  اخير استخراج شده است    
ناشي از روال مرسوم مراجع حکومتي است        

و همچنين نرخ تورم        (که نرخ بيکاري        
را معموالً  ...)  ها، حجم کسري بودجه و       قيمت

دارند، بلکه به     کمتر از ميزان واقعي اعالم مي      
هاي آماري به     اين دليل نيز هست که روش       

کار گرفته آنها در سرشماري، حجم بيکاري        
 .دهد واقعي را بازتاب نمي

تحوالت جمعيتي جامعه ما نه تنها بيانگر             
هاي عميق و        بسياري ديگر از دگرگوني      

هاي    مسائل گريبانگير جامعه ما در سال          
گذشته هستند بلکه به نوبه خود، بخشي از           
روندها و معضالت روياروي آن در                

   .سازند هاي آينده را هم روشن مي سال
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خالي شدن بسياري از روستاها، روي ديگر        

اما سرشماري  .  سکه توسعه شهرها است     
اخير، براي نخستين بار، نه تنها کاهش نسبي        
بلکه کاهش مطلق جمعيت روستايي ايران را        

نرخ رشد ساالنه جمعيت      :  کند    آشکار مي 
 ١۳٦۵-۷۵روستاهاي ايران که در دوره            

-٨۵درصد بوده، در دهه          ۳/۰نزديک به    
درصد افت کرده و      -۴۴/۰به رقم منفي      ١۳۷۵

در اين فاصله جمعاً حدود يک ميليون نفر از          
. جمعيت روستايي کشور کاسته شده است        

سهم ساکنان روستاها از کل جمعيت ايران از 
 ۳١به حدود     ١۳۷۵درصد در سال      ۳۹حدود  

در هر  .  تنزل يافته است ١۳٨۵درصد در سال 
ها يکسان    حال، اين روند نيز در بين استان        

هاي چشمگيري، از اين          نبوده بلکه تفاوت    
 .شود حيث، در ميان آنها مشاهده مي

 
 توزيع سني

با توجه به نوسانات شديد رشد جمعيت و           
هاي گذشته،      عوامل متعدد ديگر در سال        

تغييرات قابل توجهي نيز در هرم سني               
جمعيت ايران در دهه اخير به وقوع پيوسته          

از جمله مهمترين آنها اين است که            .  است
سال به کل جمعيت       ١۵نسبت جمعيت زير     
 ۴٠همواره باالي      ١۳۷۵کشور، که تا سال       

درصد   ۴٠درصد و در اين سال هم حدود           
درصد اُفت    ۲۵به حدود     ١۳٨۵بوده، در سال    

 .کرده است
عامل عمده اين کاهش شديد همانا پايين             
آمدن نرخ رشد جمعيت در دو دهه گذشته            

صرفنظر از آمار مربوط به سال        (است که    
ترين   به پايين   ١۳۷۵  -٨۵در دوره    )  ١۳۷٠

يعني از  (سطح خود طي پنجاه سال گذشته         
) زمان شروع سرشماري عمومي در ايران        

لکن بررسي کامل اين روند و        .  رسيده است 
نيز ارزيابي احتمال تداوم و يا وارونه شدن          

هاي آينده، نيازمند آمارهاي          آن در سال    
در هر   .  تفصيلي و فرصت بيشتري است        

صورت، جواني جمعيت همچنان يکي از            
هاي اصلي جامعه ماست که نتايج            ويژگي

مقدماتي سرشماري اخير نيز بر آن گواهي         
 .دهد مي

 
 تشديد بيکاري

معموالً در جوامعي نظير ايران، جمعيت ده          
ساله و باالتر، جمعيت در سنين کار محسوب        

 ٧۰/۵با اين حساب، از کل جمعيت        .  شود  مي
ميليون نفر آنها در      ٦٠ميليوني ايران، حدود    

همين شاخص به تنهايي،     .  سنين کار هستند  
العاده زياد مسئله      اهميت و حساسيت فوق     

اشتغال را در جامعه ما در حال حاضر و در           
 .سازد هاي آتي، آشکار مي سال

 طبق نتايج سرشماري، نرخ فعاليت، يعني 

 مانتـوي بلنـد سيـاه
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خواستم بهشان بگويم که او مريض است         مي

دوستم به  .  و بايد رعايت حالش را بکنند         
ترسيد و    شدت از برخورد پدر و برادرش مي      

 .من از حال او
حدود چهار ساعت بعد با امضاي تعهد نامه         
از طرف خودش و يکي از بستگانش از وزرا          

بعد از آن،  اگر قصد بيرون آمدن          . آزاد شد 
از خانه را داشته باشد،  که معموال مي ترسد          
بيرون برود چرا که تعهد دوم پرونده او را           
قضايي مي کند، حتما يک مانتو سياه بلند            

 . پوشد مي



 ١۴٩اتحـاد کـار     ١۲صفحـه     ١۳٨۶آبـان    

شکايات است و ميتواند براي تمامي مسائل          
  .نمايد سازمان اتخاذ تصميم 

کنگره متشکل از اعضاي سازمان و يا             -٭
نمايندگان منتحب آنان است که هر دو سال           

حضور دو سوم     يک بار برگزار ميشود و با        
که امکان شرکت در کنگره       –اعضاي سازمان   

 .و يا نمايندگان آنها رسميت دارد -را دارند
کنگره فوق العاده به درخواست يک سوم          -٭  

اعضاي سازمان و يا اکثريت کميته مرکزي          
درخواست، برگزار     ماه پس از       ۶حداکثر   
در صورت امتناع کميته مرکزي از         .  ميشود

برگزاري کنگره، هيئت منتخبي از درخواست        
با اختيارات کميته مرکزي، کنگره را         کنندگان  

 .برگزار مي نمايد
تصميمات کنگره تا زماني که توسط              -٭

در .  کنگره لغو نشده است، اعتبار دارد            
کنگره   صورت بروز تناقض ميان مصوبات         

هاي مختلف، آخرين مصوبه راهنماي فعاليت       
  .سازمان قرار مي گيرد

در صورتي که دو سوم کميته             :  تبصره
مرکزي پس از کنگره و يا در جريان فعاليت           

مي تواند آن     مصوبه اي را غير قابل اجرا ديد،        
را از طريق همه پرسي و پس از کسب راي             

در صد اعضاي سازمان، به طور          ۶۰موافق  
اين تصميم  .  کنگره آتي کنار بگذارد      موقت تا   

  .بايد در کنگره بعدي به راي گذاشته شود
تصميم گيري پيرامون کليت برنامه،             -٭

، اساسنامه  )در نبود برنامه   (پالتفرم سياسي    
تغيير .  مي شود   در صد آراء انجام          ۶۰با  

بندهاي برنامه و اساسنامه با اکثريت آراء به         
  .تصويب مي رسد

 

 کميته مرکزي -۲ 

کميته مرکزي توسط کنگره از ميان              -٭
داوطلبان با راي مخفي و مستقيم شرکت             

عضويت .  مي شود   کنندگان در کنگره، انتخاب     
سال سابقه      ۲در اين ارگان مشروط به           

  .عضويت و محدود به سه دوره متوالي است
زنان عضو کميته مرکزي، حداقل به نسبت         -٭

 .اعضاي زن سازمان انتخاب مي شوند
کميته مرکزي در فاصله دو کنگره                -٭

اين ارگان مفسر   .  سازمان را نمايندگي مي کند    
مقابل آن     اصلي مصوبات کنگره و در             

کميته مرکزي در چارچوب      .  پاسخگو است 
مصوبات کنگره در تمامي زمينه هاي سياسي       

نظري، تصميم گيري کرده و        و تشکيالتي و     
مديريت تشکيالت و رسانه هاي سازمان و          

نهادها  تنظيم مناسبات با احزاب، سازمان ها و 
  .را به عهده دارد

کميته مرکزي مي تواند ارگانهاي مرکزي،         -٭
اجرائي و مسئول کميته          -هيئت سياسي  

 -تعداد هيئت سياسي    .  مرکزي را انتخاب نمايد   
اجرائي نبايد بيش از يک سوم اعضاي کميته          

 19صفحه        .مرکزي باشد

 اسـاسنـامـه
 

 اصول تشکيالتي -فصل اول 
 

اصول ناظر بر تشکيالت اتحاد فدائيان خلق       

  :عبارتند از

انتخابي بودن همه ارگان ها و پاسخگو          - ٭
 . بودن به انتخاب کنندگان

تصميم گيري، نظارت و کنترل جمعي،          - ٭
  .همراه با مسئوليت فردي يا جمعي

 .گزارش دهي و اطالع رساني منظم - ٭
 .تنوع در نظر و وحدت در عمل - ٭
 .علنيت و آزادي بيان و انتقاد - ٭
 

 عضويت -فصل دوم 
 

داوطلب .  عضويت در سازمان داوطلبانه است    
عضويت بالفاصله پس از پذيرفته شدن از          

اساسنامه برخوردار    تمامي حقوق مندرج در     
  .مي شود

 

 شرايط عضويت -۱ 

 . سال ۱۸داشتن حداقل  - ٭
 .پذيرش برنامه و التزام به اساسنامه - ٭
 .تائيد دو عضو سازمان - ٭
 

 پذيرش عضو -۲ 

ماه   ۶عضوگيري توسط واحد پايه، تا          - ٭
پيش از برگزاري کنگره، انجام مي گيرد و با          

  .مي کند تائيد ارگان باالتر رسميت پيدا 
اعضاي سابق سازمان در صورت تمايل        - ٭

به همکاري، با تائيد کميته مرکزي به عنوان          
 .مي گردند عضو به فعاليت مشترک باز 

تصميم به لغو عضويت به پيشنهاد واحد          -٭  
پايه و پس از تصويب در کميته مرکزي              

به کنگره براي     حق شکايت   .  يابد  رسميت مي 
   .کسي که عضويتش لغو شده، وجود دارد

 اسـاسنـامـه جـديـد
 

 سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران

کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، کميته مرکزي را موظف نمود که پيش نويس اساسنامه 

ايـن  .  ماهه براي تصويب، به بحث در تشکيالت بگذارد ۶ماه تهيه و آن را در يک دوره  ۶جديد را طي   

انجام شد و طرح اوليه اساسنامه پس از چند جلسه بحث و تبادل نظر در کميته مرکزي تصويب   کار 

اعضاي سازمان در جلسه پالتاکي، نظراتشان را پيـرامـون آن     .  اختيار تشکيالت قرار گرفت شد و در 

 .تعدادي از اعضا نيز نکات پيشنهادي خود را مکتوب کرده و ارائه نمودند بيان داشته و 

توجه به پيشنهادات ارائه شده تکميل و براي راي گيري نـهـائـي بـه           کميته مرکزي اساسنامه را با 

درصد ممتنع بـه     ۱۶در صد مخالف و  ۶درصد موافق،  ۷۳اساسنامه حاضر با .  تشکيالت ارائه نمود

 .اعضا به دليل ناکافي بودن بحث در راي گيري شرکت نکردند درصد از  ۳. تصويب رسيد

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

   ۲۰۰۷سپتامبر  ۱۱برابر  ۱۳۸۶شهريور  ۲۱چهار شنبه 

  حقوق اعضا -۳ 

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در              -٭
  .ارگان هاي تشکيالتي

حق بيان و نشر آزاد نظرات در تمامي              -٭
جلسات، نشريات و رسانه هاي جمعي ايراني        

  .و خارجي
حق شرکت در تمامي جلساتي که در              -٭

  .مورد وضعيت آنها تصميم گيري مي کنند
حق عضويت در گروه هاي کار با رعايت           -٭

  .آئين نامه آن ها
هاي     حق اطالع از تمامي تصميمات ارگان         -٭

تشکيالتي و طرح انتقاد به آن ها و پيگيري آن          
  .تا گرفتن پاسخ کتبي

حق فعاليت در نهادهاي دموکراتيک،             -٭
که ...  نشريات، رسانه هاي ارتباط جمعي و        

پالتفرم سازمان هم     اهداف آن ها با برنامه و        
راستاست، اين فعاليتها جزئي از انجام وظايف       

سازمان   اعضاي  .  سازماني محسوب ميشود   
  .کنند  در اين نهادها مستقال تصميم گيري مي

 

 وظايف اعضا -۴ 

  .اجراي اساسنامه -٭
  .پرداخت حق عضويت -٭
ها و    فعاليت در راستاي برنامه، سياست       -٭

مصوبات سازمان در ارتباط با يکي از               
 .هاي سازماني   ارگان

 

 ساختار تشکيالت -فصل سوم 
 

  کنگره -۱ 

گيري سازمان       عاليترين ارگان تصميم     -٭
است که در باره برنامه، اساسنامه، مشي            

انتخاب ارگان ها تصميم      سياسي و تشکيالتي،    
گيرد و حق لغو هر تصميم و يا عزل هر              مي

مسئولي را داراست و برتمامي امور نظارت و        
 کنگره باالترين مرجع رسيدگي به . کنترل دارد



 ١۳صفحـه    ١۳٨۶آبـان    ١۴٩اتحـاد کـار     

يي هستند که بر مبناي      »فضاها«ها،    فوروم  اين

منشوري از اصول که در همان اجالس اوليه           

سازماندهي   تنظيم گرديده،     )  ۲٠٠١در   (آنها  

شوند و در آنها هم به روي همه آنهايي که             مي

داري مبارزه    براي پشت سر نهادن سرمايه       

ها و نيز پيشنهادهاي      تحليل  کنند باز است تا       مي

 .خود براي اقدامات عملي را عرضه بدارند

هاي اجتماعي صرفاً      اما، به گفته وي، فوروم      

گردهمايي و يا تنها رويدادهاي          جايي براي    

مقطعي هم نيستند بلکه فرآيند مستمري از خلق        

محلي   اي، ملي و      فضاها، در سطح جهاني، منطقه    

هستند تا امکان شناخت متقابل و همکاري بين         

مجموعه فعاالني که جامعه مدني را تشکيل            

هاي اجتماعي،      جنبش  دهند، يعني بين           مي

را فراهم  ...  هاي غيردولتي و    سنديکاها، سازمان 

 .آورند

ها جهان را تغيير        به نظر ويتاکر، اين فوروم      

نخواهند داد، بلکه خود جامعه است که اين کار            

ها، ابزار    ولي اين فوروم   .  را انجام خواهد داد    

مبارزه فراهم    سياسي جديدي را در خدمت اين       

کنند و از اين طريق نيز، در روند فراتر رفتن            مي

  .کنند داري ايفاي نقش مي از سرمايه

هاي اجتماعي، و به       اما ماهيت و نقش فوروم      

طور کلي حرکت براي جهاني ديگر، در اين              

بحث و  جلسه و بسياري ديگر از جلسات، مورد 

مجادله در ميان صاحبنظران و پژوهشگران          

چنان که، مثالً، اقتصاددان مارکسيست         .  بود

هرگاه جنبش    نامدار، سمير امين، بر آن بود که        

اندازي    براي جهاني ديگر خود را در چشم            

سوسياليستي و جهاني قرار ندهد، از کارآيي          

  .الزم برخوردار نخواهد بود

در جلسه همگاني روز پاياني کنگره نيز، که از           

جمله دانيل بن سعيد، فيلسوف و استاد                 

مباحث   بندي خود از        دانشگاه، به ارائه جمع     

عمده اين همايش پرداخت، به همين مسئله هم          

بندي مختصر،    وي در همين جمع    .  اشاره کرد 

براي جهاني ديگر، طي       شمايي کلي از حرکت      

 .ربع قرن گذشته، را نيز مطرح نمود

طبق اين ِشما، حرکت مورد بحث سه مرحله            

پس از تهاجم    :  شود  مي  مشخص را شامل      

داري جهاني در      گسترده و تحوالت سرمايه     

سال اخير، اولين مرحله مقاومت، که           ۳٠-۴٠

گيرد، مقاومتي    ميالدي را در بر مي        ١۹٨٠دهه  

. گفتن به روندهاي جاري است        »نه«منفي و    

حرکت   با آغاز     ١۹۹٠دومين مرحله، که در دهه      

هاي  ها و بعداً ايجاد و گسترش فوروم زاپاتيست

گيرد، مرحله مقاومت     اجتماعي وغيره شکل مي   

عالوه بر نفي وضع       است زيرا که       »اتوپيک«

موجود، شعار امکان جهاني ديگر را هم مطرح          

و مرحله سوم که بنا به تعريف بن          .  سازد  مي

شود،   ناميده مي   »استراتژيک«  سعيد، مرحله    

اي است که بعد از اين در پيشاروي                دوره

گيرد و طي     جنبش براي جهاني ديگر قرار مي       

آوري و تقويت     اين جنبش بتواند با جمع      آن بايد   

نيروهاي خود، به تغيير توازن قواي سياسي          

   .ريزي جهاني ديگر نائل آيد در جهت پي

 اد کـارـاتح

 داري مبارزه عليه سرمايه
 و براي جهاني ديگر

 
، با عنوان    »المللي مارکس   کنگره بين «پنجمين  

براي نظام  :  آنتي کاپيتاليسم _  آلترموندياليسم  «

ششم اکتبر    ، از سوم تا      »سياسي جهاني ديگر  

در نانتر، برگزار     ١٠، در دانشگاه پاريس     ۲٠٠۷

نفر از      ۳٠٠در اين کنگره، بيش از           .  گرديد

هاي گوناگون    رشته  استادان و صاحبنظران      

علمي و فعاالن و نظريه پردازان سياسي و              

کشور جهان، مشارکت     ۳٠اجتماعي، از حدود     

فرانسه، بيشترين تعداد        پس از      .  داشتند

نويسندگان مقاالت و شرکت کنندگان کنگره، از        

آمريکاي التين و به ويژه برزيل و مکزيک              

شمار زيادي از پژوهشگران        حضور  .  بودند

هاي سرشناس علمي و      جوان در کنار شخصيت   

هاي بارز آن     سياسي در اين همايش، از ويژگي     

  .بود

اين کنگره که هر سه سال يکبار، به همت جمعي   

از استادان و پژوهشگران و خصوصاً ژاک            

کنگره را بر     که رياست   (بيده و ژرار دومنيل      

و با مشارکت و همکاري نشريات       )  عهده دارند 

و نهادهاي علمي و اجتماعي و سنديکايي               

بنياد رزا  «،  »مارکس  اکتوئل  «مختلف، مانند    

کريتيک «،  »فضاهاي مارکس «،  »لوکزامبورگ

.  و      »ترانسفورم«،   »کمونيست  . برگزار . 

موضوعات گوناگون مورد     شود، امسال نيز        مي

بحث، در ارتباط با عنوان اصلي، خود را بر              

اقتصاد، فلسفه، حقوق   (هاي علمي     حسب رشته 

.)  و    . هاي فعاليت اجتماعي و       عرصه  و يا    . 

مسائل زنان، محيط زيست، تجارب        (سياسي  

. . .) مقاومت در آمريکاي التين، سوسياليسم و       

 ۹٠در مجموع بيش از      .  سازماندهي کرده بود    

يا جلسه بحث و بررسي، پيرامون              »آتليه«

روز   موضوعات و مسائل مذکور، طي چهار          

آتليه در    ۲٠همايش، تشکيل گرديد که حدود        

جلسه پيرامون      ١٠مورد مباحث اقتصادي،       

 ١٠نزديک به      مسائل و مبارزات فمينيستي و        

جلسه هم پيرامون تحقيقات و مسائل                  

در پايان هر روز نيز،           .  مارکسيستي بود  

مباحث عمده    بندي    اجالسي همگاني به جمع     

کنگره .  ها اختصاص داشت     مطروحه در آتليه   

امسال نيز با استقبال صدها تن از عالقمندان،          

سنديکايي، اجتماعي و      دانشجويان و فعاالن      

چهارمين کنگره    .  سياسي روبرو گرديد       

برگزار شده    ۲٠٠۴المللي مارکس در اکتبر        بين

  ).١۳٨۳، مهر ١۲۲شماره  اتحاد کار، (بود 

در آستانه سومين هزاره ميالدي، حرکت            «

سازي و تجديد و       داري در جهت برده      سرمايه

. يابد   اشاعه خشونت، شدت بيشتري مي           

نئوليبراليسم، کارگران سراسر جهان را در            

 دهد، به يکسان سازي  رقابت با يکديگر قرار مي

دمکراتيک، و    دستاوردهاي جنبش کارگري و       

حاصل پيکارهاي جنبش زنان و مبارزات جهان       

نمايد،   ترين سطح، مبادرت مي      سوم، در پايين   

کند، و    ملي را محو مي       ها و استقالل        هويت

هاي کااليي    هاي فرهنگي را به نفع جايگزين       تنوع

نئوليبراليسم ما را به سوي        .  برد  از بين مي   

 .»برد زيست محيطي پيش مي اي  فاجعه

هايي که در         از حرکت جهاني مقاومت        «

پذيرد، نيروي    هاي گوناگون صورت مي     عرصه

جهاني   جنبش براي   .  خيزد  اي برمي   متحدکننده

اي براي          زمينه)  آلترموندياليسم(ديگر     

ها در سطح جهاني پديد آورده است          همبستگي

. بخشد  مي  اي تازه به انترناسيوناليسم       که چهره 

اين جنبش، شعار و خواستي همگاني عرضه          

اجزاي .  »جهاني ديگر ممکن است   «:  داشته است 

کوشند شرايط اقتصادي،     مي  متعدد اين جنبش    

سياسي، فرهنگي و اجتماعي چنين جهاني را           

اما هنوز سؤاالت بسيار     .  تعريف و تبيين کنند    

چگونه :  در برابر اين جنبش است          بزرگي   

داري تغيير داد؟ و      توان جهان را در سرمايه      مي

توان برپا    داري مي   چه جهان ديگر غير سرمايه    

المللي   داشت؟ مقصود و اميد پنجمين کنگره بين        

مارکس آنست که اين سؤاالت را به بحث               

باالي نظام    بگذارد، يعني که درباره پايين تا          

 .»سياسي جهاني ديگري بينديشد

فراخوان برگزاري اين کنگره که در باال نقل             

شد، همه صاحبنظران و پژوهشگران دانشگاهي      

و   ها      و غيردانشگاهي، در تمامي رشته          

جهاني «هاي گوناگون را که براي               عرصه

کنند، مخاطب    انديشند و تالش مي       مي  »ديگر

بسيار   بدين ترتيب، به رغم تنوع       .  دهد  قرار مي 

گسترده موضوعات و مقاالت مورد بحث، که از 

مقوالت فلسفي تا مطالب فرهنگي و از مسائل           

تحوالت بلندمدت را      مدت تا      جاري و کوتاه   

که همه آنها را      »رشته سرخي «شود،    شامل مي 

دهد، همانا تأمل و تالش در راه         به هم پيوند مي   

به عالوه، همان طور     .  جهاني ديگر است    ايجاد  

دهد و ژاک بيده هم       که نام اين همايش نشان مي     

برخورد و    نهد، مجموعه اين      بر آن انگشت مي   

خط فکري  «تبادل آراء و نظرات در چارچوب         

هاي   راديکالي که کارل مارکس يکي از چهره         

 .گيرد مي صورت  »شاخص آنست

تئاتر   در جلسه افتتاحيه اين همايش که در آمفي       

بزرگ سوربن در پاريس برگزار گرديد، عالوه        

گاياتري   بر ژاک بيده، سمير امين، خانم               

استاد مطالعات فمينيستي در دانشگاه     (اسپيواک  

شهرساز و  (و شيکو ويتاکر     )  کلمبياي آمريکا 

ويتاکر که  .  سخنراني کردند   )  پژوهشگر برزيلي 

 »فوروم اجتماعي «از جمله بنيانگذاران اصلي      
جهاني است، در سخنان خود به بررسي و             

که اجالس  (هاي اجتماعي     فوروم  ارزيابي نقش   

ها تاکنون هفت بار در             جهاني ساالنه آن    

. پرداخت)  هاي مختلف تشکيل گرديده است      قاره

ها، نه جنبش هستند و        گفت که اين فوروم     وي  

هاي سياسي با برنامه سياسي و           نه سازمان 

 . اهداف و اعضا ورهبران مشخص



 ١۴٩اتحـاد کـار     ١۴صفحـه     ١۳٨۶آبـان    

  »بانك جهاني«كارگران جهان در برابر 
 

 کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

بندي کشورها بر     ، در مورد طبقه    »بانک جهاني «گزارش ساالنه اخير     
سپتامبر گذشته    که در     »ترين شرايط انجام کسب و کار        مناسب«پايه  

هاي   المللي اتحاديه   کنفدراسيون بين «انتشار يافت، با اعتراض شديد        
المللي، باري ديگر، خواستار      بين  کنفدراسيون  .  روبرو گرديد   »کارگري

تغيير و تجديد نظر اساسي در ساختار و سياست هاي متداول بانک               
المللي   کنفدراسيون بين .  جهاني شد   جهاني و ديگر نهادهاي مالي          

هاي کارگري بزرگترين تشکل سنديکايي در سطح جهاني است            اتحاديه
المللي ايجاد    پيش، با به هم پيوستن چند نهاد بين           که حدود يک سال      

تشکل کارگري ملي از      ۳٠٠شده و در حال حاضر با عضويت حدود           
  .کند ميليون کارگر را نمايندگي مي ١٦٨کشور جهان، بيش از   ١۵۳

، پنجمين  »انجام کسب و کار     «گزارش اخير بانک جهاني با عنوان           
عمده   گزارش ساالنه درباره اين موضوع است که ازجانب اين نهاد               

کشور، بر    ١۷٨در اين گزارش،     .  شود  داري جهاني منتشر مي     سرمايه
بانک جهاني    مبناي معيارهايي که توسط مسئوالن و کارشناسان              

منظور از اين   .  شوند  بندي مي   گردد، ارزيابي و رتبه     تعريف و تعيين مي   
از ديدگاه گردانندگان اين      بندي نيز آنست که کدام يک از کشورها            رتبه

شرايط براي کسب و کار و تجارت و               »مساعدترين«نهاد داراي    
تصريح خود گزارش، ده        آن معيارها، به      .  گذاري هستند   سرمايه

گيرد و يکي از مهمترين آنها، مربوط به           شاخص يا مالک را در بر مي       
با کاربرد اين معيار، هر      .  است  شرايط کار و اشتغال در هر کشور           

کشوري که بيشترين مقررات زدايي را در بازار کار انجام داده و يا به               
مقررات حمايتي کار و اشتغال برخوردار           عبارت ديگر، از کمترين       

. گيرد  بندي جاي مي    باشد، بيشترين نمره را کسب کرده و در صدر رده         
هرچه بيشتر    »اصالح«شاخص، دولتهايي که به حذف و            طبق اين    

ترين وضعيت    کنند، مناسب   قوانين کار و تأمين اجتماعي مبادرت مي        
  .نمايند براي کسب و کار را فراهم مي 

ساير معيارهاي مورد عمل بانک جهاني در تهيه اين گزارش نيز                   
ماليات ها،    مقررات زدايي در عرصه تجارت داخلي و خارجي، کاهش            
گذاري هاي    تحکيم و تقويت حقوق مالکيت، حمايت افزونتر از سرمايه          

لکن .  نظاير اينها است    خارجي، دسترسي آسانتر به اعتبارات بانکي، و         
شاخصهاي ديگري چون سياستهاي اقتصادي کالن، تسهيالت                 

اجتماعي، بازهم به تصريح خود       زيربنايي و ساير عوامل اقتصادي يا        
فصل مشترک   .  گيرند   گزارش، در اين ارزيابي مد نظر قرار نمي              

  .زدايي است  و يا مقررات »آزاد سازي«  معيارهاي مورد نظر، همانا 
هاي    المللي اتحاديه     در اعتراض به اين گزارش، کنفدراسيون بين            

حاکم بر      »ايدئولوژي مقررات زدايي  «کارگري، ضمن انتقاد شديد از       
دارد که کشورهايي که با حذف و يا کنار نهادن مقررات               آن، اعالم مي  

بانک جهاني کسب     حمايتي کارگري، بيشترين نمره را از کارشناسان          
کنند، در واقع عواقب چنين کاري را در مورد اشتغال، امنيت شغلي،               مي

طور کلي در مورد پايمال شدن          سطح دستمزدها، شرايط کار و به          
اين بدان معنا است که      .  گيرند  حقوق بنيادي کارگران، کامالً ناديده مي      

حذف محدوديت هاي ساعات     «بانک جهاني،     مطابق ديدگاه حاکم بر      
کار، کاهش حداقل دستمزدها و يا حذف مقررات در مورد اخراج هاي              

  .»شود بهترين راه براي رشد اقتصادي محسوب مي جمعي،  دسته
چنانکه در بيانيه اعتراضي کنفدراسيون کارگري آمده است، بر اساس           

زدايي از بازار     همان شاخص مربوط به کار و اشتغال، يعني مقررات            
کار، کشورهاي افغانستان، گرجستان، هائيتي، مغولستان، عربستان،          

کشورهايي چون فنالند،      هاي باالتري از       ، در رده   ...کلمبيا، چين و     
در حالي که مثالً درجايي       .  گيرند  سوئد، هلند و کره جنوبي قرار مي         

سنديکا عمالً معنايي ندارد، در چين، به          مانند عربستان، سخن گفتن از      
 هاي کارگري آزاد وجود ندارندو کلمبيا غير از نهادهاي رسمي، اتحاديه

. المللي از حيث قتل اعضا و رهبران سنديکاهاست          بين  صاحب رکورد   
درگزارش امسال بانک جهاني، بر مبناي اين شاخص و ديگر                     

مصر رتبه خيلي باالتري را به دست آورده و بسيار مورد              شاخصها،  
از   »اصالحات«رشته    ۵تشويق و تمجيد قرار گرفته که توانسته است         

اما همان طور که     .  مورد توصيه شده را به مرحله اجرا درآورد           ده  
ماه   کند، اين کشور طي شش         المللي حکايت مي    هاي بين   اخبار رسانه 

ترين اعتصابات و تظاهرات کارگري، در               گذشته شاهد گسترده    
يعني   باالترين مرتبه،    .  ، بوده است   »اصالحات«اعتراض به همان      

ترين جاي کسب و کار، بر پايه مجموعه معيارهاي بانک جهاني         مناسب
که همچنان به      ي  »دولت  -جزيره«يعني همان    .  نيز سنگاپور است   

  .شود داري جهاني عرضه مي عنوان ويترين سرمايه
قابل توجه است که تهيه و ارائه چنين گزارشهايي از سوي بانک                   
جهاني، صرفاً يک کار به اصطالح تحقيقاتي و يا اداري و ادواري                  

هاي مشخص    نه فقط اين گزارش حاوي دستورالعمل     .  اي نيست   حاشيه  
مساعد براي    به کشورها براي مقررات زدايي و آماده کردن فضاي             

بندي ها به وسيله بانک جهاني و           کسب و کار است، بلکه همين رتبه        
گيرد     استفاده قرار مي    المللي مورد     ديگر نهادهاي مالي و اقتصادي بين     

هاي مورد نظر را هرچه سريعتر        تا به دولتها فشار بياورند که توصيه      
  .و وسيعتر به مورد اجرا بگذارند

چنين گزارشهاي ضد کارگري و ضد سنديکايي در حالي نشر و                  
اعتراضيه خود    المللي در  شوند که، چنان که کنفدراسيون بين ترويج مي

المللي موجود    کند، بانک جهاني طبق موازين و قواعد بين           تصريح مي 
سازمان جهاني کار، از جمله       موظف به رعايت ضوابط اوليه و اساسي   

در صورتي که گزارشهاي      .  در مورد حقوق بنيادي کارگران است        
کشورهايي را هم مورد بررسي و        بانک جهاني     »شرايط کسب و کار   «

دهد که اصالً عضو سازمان جهاني کار هم           هاي باال قرار مي     در رتبه 
المللي در اين زمينه تبعيت       گونه مقررات بين    هيچ  نيستند و رسماً نيز از      

به عالوه، بانک جهاني در سالهاي اخير مدعي مبارزه با فقر            .  کنند  نمي
کند که براي     و به دولت هاي عضو هم ظاهراً سفارش مي             نيز شده   

چنين ادعايي در مغايرت کامل با موضعگيري       .  اقدام کنند   »فقر زدايي «
هاي گزارش مورد بحث است که اساساً هيچ اعتنايي به                 توصيه  و  

کنفدراسيون .  وضعيت معيشتي و رفاه مزد و حقوق بگيران ندارد             
المللي، با انگشت نهادن بر اين تناقضات آشکار، خواهان تجديد                بين  

  .نظر اساسي در سياست هاي بانک جهاني شده است
هاي کارگري به همراه      المللي اتحاديه   در اقدامي ديگر، کنفدراسيون بين    

سنديکايي   و برخي نهادهاي       »المللي سنديکاها   هاي بين   فدراسيون«
ديگر، بيانيه مشترکي صادر کرده و از بانک جهاني و صندوق                    

اهداف هزاره سوم   «   المللي پول خواستند که سياستهاي خود را با           بين
کار «و تدابير مربوط به ايجاد شرايط           »ميالدي براي توسعه پايدار    

) تصويب و اعالم شده است       که توسط سازمان ملل متحد       (  »شايسته
اين بيانيه مشترک، با انتقاد مجدد از مفاد           .  منطبق و هماهنگ نمايند    

آستانه برگزاري مجمع ساالنه بانک         گزارش اخير بانک جهاني، در        
، صادر  )اکتبر  ۲۲تا    ۲٠(المللي پول در ماه جاري       جهاني و صندوق بين

  .گرديده است
در رويارويي مستمر کار و سرمايه، با جهاني شدن هرچه سريعتر و             

يابد و    مي  تر اقتصاد، عرصه جهاني هم اهميتي روزافزون             گسترده
ضرورت گردآوري و پيوند همه نيروهاي اردوي کار، در ابعاد                  

تالشهاي   اقدامات و     .  شود   جهاني، بيش از پيش، احساس مي           
المللي و ديگر تشکل هاي جهاني کارگري نيز از اين              کنفدراسيون بين 

اردوي سرمايه، از      اما از آنجا که       .  جهت حائز اهميت شايان است      
سالها پيش، نهادهاي جهاني خاص خود، همچون بانک جهاني،                  

.  و    المللي پول، سازمان تجارت جهاني          صندوق بين   . را ايجاد و    . 
کارگران و زحمتکشان جهان    .  مواضع مرتفعي را تصرف کرده است      

متحد و هماهنگ و پيوندهاي       هنوز نيازمند حرکتهاي بزرگتر، مبارزات      
    .تر هستند المللي گسترده بين



 ١۵صفحـه    ١۳٨۶آبـان    ١۴٩اتحـاد کـار     

که ارتش آمريکا هم طبق گزارش هاي جديـد  
 .سخن مي گويد" القاعده"از عراق، تنها  از 

گروهي که خود را سازمان القاعده مي خواند 
به واقع هم وجود دارد و همـانـطـور کـه از         
نامش بر مي آيد سازماني ايدئولوژيک اسـت  
. ولي به هيچ وجه از خارج هدايت نمي شـود   
_ در مجموع، تعداد جنگـجـويـان خـارجـي          

همانطوري که تعداد زندانيان خارجي نشـان    
طبق گزارش .  در عراق زياد نيست_  مي دهد 

، از   ۲٠٠۷ژوئـيـه        ١۵لوس آنجلس تايمـز    
هزار زنداني اعالم شده کـه از جـنـبـش           ١۹

مقاومت دستگير شده اند و در زنـدانـهـاي          
نفر از  ١۳۷آمريکائي ها به سر مي برند، تنها 

 .خارج مي باشند
القاعده با گروه هاي تروريسـتـي هـمـطـراز        
خودش متحد شده و در پائيز سال گـذشـتـه    

را در عـراق اعـالم         "  امارات اسـالمـي  "  يک 
اين گروه ها نه تنها متحدا بر عـلـيـه      .  نمودند

لشکر هاي غربي مي جنگند، بلکه همچنين بـر  
عليه تمامي کساني که به اسالم راديکال نمـي  

بـخـصـوص آنـهـا        .  پيوندند هم مي جنـگـنـد   
شيعيان را به عنوان ملحد خوانده و آنـان را    
به خاطر حضور لشکر غربي ها در مـنـطـقـه     

اين ها، يعني تکـفـيـري هـا       .  مقصر مي دانند
) کساني که ساير مسلمانان را ملحد مي دانند(

راديکال هاي سني هستند و مسئوليت بخـش  
اعظمي ازحمالت به غير نظاميان شيـعـه بـه      

 .حساب آنها نوشته مي شود
حتي اگر هم اين گروه ها خود را جزء جنبش 

البته اکثريت عراقي هـا ايـن       ( مقاومت بدانند 
،  ) گروه ها را جزء جنبش مقاومت نمي دانـنـد  

در اين صورت آنها به خوبي در تصـويـري     
که غرب از جنبش مقاومت ساخته است جاي 

البته فرامـوش نشـود کـه آنـهـا            :  مي گيرند
آنچنان قوي هم نيستند و در باره قدرت آنهـا  

تـعـداد حـمـالت بـه          .  اکثرا غلو مـي شـود      
اشغالگران که از سوي اين گروه هـا انـجـام      
گرفته است کامال کم است و بايد دانست کـه    
حمله به غير نظاميان و اهداف بدون حفاظ، با 
وجود اينکه قرباني زياد مي دهد، اما احتـيـاج   

 16صفحه  . به نيروي نظامي قوي ندارد

طبق هـمـيـن       ۲٠٠٦در حاليکه در پائيز سال 
تخمين ها، چيزي در حدود دو سـوم مـردم       
طرفدار حمالت مسلحانه به اشغالگران شـده    

در ميان سني ها اين آمار حتي چيزي در .  اند
اشغالگران آنطور .  درصد مي باشد ۹١حدود 

که معلوم است همواره در مقابـل مـقـاومـت       
 .دائمي مردم عراق قرار دارند

اين مقاومت مسلما بدون يـک پشـتـيـبـانـي           
. گسترده به هيچ وجه ممکن نـخـواهـد بـود        

عراق  به هيچ وجه سرزمين مناسبـي بـراي     
مبارزات چريکي نيست زيرا کـه در عـراق          

. کوه و يا جنگلي به آن صورت وجود نـدارد   
مخفي شدن از دشمني که هر متر مربع را بـا  
چشم هاي الکترونيکي بسيار پيشـرفـتـه اش      
زير نظر قرار داده است، تنها از طريق مـردم  

اما مثل نمونه کشور هـاي    .  امکان پذير است
ديگر، دامنه اين مقاومت به پهنه بـزرگـي از       
جامعه کشيده شده و از جـملـه، بـرخـي از         
نيروها که به ابزار غير قانوني متوصـل مـي     
شوند،  بدون مالحظه، خشونت را بـه کـار         
گرفته و يا در خشمي کور، به بيگناهـان هـم     
حمله ور مي شوند و اين مقاومت بـه آنـهـا        
بهانه اي براي اجراي اميال تبهکارانـه شـان     

 .داده است
البته هيچ دليلي وجود نـدارد کـه جـنـبـش           

مقاومت عراق را کمال مطلوب بدانيـم و در      
باره آن يا خيالبافي کنيم و يا به طور کلي از   

در نهايت، همين حـمـالت     .  آن فاصله بگيريم
که در عـراق  "  المقاومه الشريفه" همواره موثر 

به نام اقدامات گروه هاي تروريستي خوانـده  
مي شود، توانست در فاصله چـهـار سـال،        
قدرتمند ترين ارتش جهان را بـه حـاشـيـه           
شکست بکشاند و توازن قوا را به روشـنـي     

اگر کسي بخواهد بـه راه حـلـي          .  تغيير دهد
واقعي دست يابد، به جائي نخواهد رسيد اگـر  
خود را بدون پيشداوري، با جنبش مقاومـتـي   

 .چند جانبه و اهداف آن درگير نسازد
 در عراق" القاعده"

تا کنون رسانه هاي غربي غالبا خواسته انـد    
که در مقاومت مسلحانه عراق تنها مجمـوعـه   
اي از طرفداران فناتيک صدام و تـروريسـت     
 هاي اسالمي را ببينند واينچنين به نظرميرسد 

 مقاومت غير نظامي و مقاومت مسلحانه

رسانه هاي غربي وگروه هاي کـارشـنـاسـي     
تصوير ناموزوني از مناسبات نيروهاي عراق 

تصويري که با نقشه .  را به نمايش مي گذارند
نه تنها مقـاومـت   .  هاي آمريکا همخواني دارد

مسلحانه در مجموع به عنوان ترور تـعـريـف    
مي شود، بلکه اشغال عراق و روند سيـاسـي   
اي که از سوي آمريکا به پيش مي رود، بـه      
عنوان تنها راه حل بدون آلترناتيو خوانده مي 

اکثر عراقي ها در پشـت ايـن رونـد            .  شود
سياسي به روشني نقشه هاي آمريکا را مـي    

نقشه هائي که در نظر دارد بـه طـور         .  بينند
دائمي دولتي وابسته را بر سر کـار داشـتـه      
باشد، حضور نظامي ارتش آمريکا را تثبـيـت   
نمايد و دسترسي کنسرن هاي خـارجـي بـه      

اکثريتي قابل توجه .  نفت عراق را تضمين کند
از مردم عراق، همانطوري که همه پرسي هـا  
نشان مي دهند، اين نقشه هاي آمريکا را رد     
نموده و تنها خواهان يک امر هستـنـد و آن       

 .هم، خروج اشغالگران از عراق است
گـروه صـلـح و           ۳٠همانطوري که گزارش 

جـنـگ و اشـغـال در           " حقوق بشر تحت نام 
ـ که رهبري آن را سازمان غير دولتي "  عراق

بعهده دارد ـ نشان مي "  گلوبال پليس فوروم" 
دهد، اين روند سياسي به رژيمي وابستـه از    
احزاب افراطي که در سايه اشـغـال، اهـداف      

اسالمي خويش را دنـبـال مـي      /  فرقه گرايانه
شبه نظاميان اين احزاب، .  کنند، انجاميده است

بخش بزرگي از نيروهاي امنيتي را تشـکـيـل    
داده و مسئوليت بخش اعظم خشونت در اين 

 .کشوررا به عهده دارند
اين رژيم که توسط آن، فشار، دسـتـگـيـري،     
شکنجه و مرگ چيزي روزمره اسـت، خـود       
اپوزيسيون بر عليه اشغال را به شدت قـوت    

قدرت اشغالگر براي اينکه ايـن  .  بخشيده است
اپوزيسون را در هم بشکند، بـه مـتـد هـاي         
وحشيانه مبارزه با مقاومت دست يازيده کـه  
طبيعتا اين مسئله باعث شده است تا بـخـش     
اعظم مردم، بيش از پيش، به مقاومت فـعـال     

طبق همه پرسي هاي انستيتـوهـاي   .  بپردازند
غربي، در ابتدا تنها يک پنـجـم مـردم عـراق         
 حمله مسلحانه به اشغالگران را تائيد ميکردند 

 ساختار هاي جنبش آزادي بخش عراق 
 بر عليه اشغال و باند هاي تروريستي

 

 Joachim Guilliardبرگردان ناهيد جعفرپور ـ 

باره عراق است و در نوشتن و         يواخيم گويليارد نويسنده تعداد بسياري از مقاالت کارشناسي در           

اخيرا مجموعه اثري در باره مسائل عراق به نام  . باشد نشر بسياري از مطالب در اين مورد سهيم مي 

نشر آن را نيکاليوس برايونز ديمتري سالوس بعهده دارد، از وي علني                که  ”  خاور نزديک و ميانه   “

اشتاين از وي به      کتاب ديگري است که انتشارات پاول روگن        ”  جنگ ـ اشغال ـ مقاومت    “.  است  گشته  

 .چاپ رسانده است
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 ١۵خود ارتش آمريکا القاعده و گروه هاي زير نفوذ القاعده را بـراي      

درصـد حـملـه بـه          ۹٠تا  ٨٠درصد تمامي حمالت به ارتش آمريکا و 
طبق  ارقامي که خود آمريکائـي هـا     .  غيرنظاميان مسئول دانسته است

 ٨تـا       ٦هم داده اند و همچنين طبق آمارهاي ديگران، در عراق تنـهـا     
درصد حمالت آمريکائي ها به  اهداف غيرنظامي است و بـنـابـرايـن،       

حـمـالت   .  القاعده و جنبش مقاومت دو مسئله کامال متفاوت مي باشنـد 
 .جنبش مقاومت واقعي مجموعا بر اشغالگران متمرکز است
اشغالگران :  جنبش مقاومت ملي عراق قبل از همه داراي يک هدف است

را از عراق بيرون کند و براي اين منظور به پشتيباني وسـيـع مـردم        
اکثر گروه هاي مقاومت به .  عراق و نه انشعاب ميان مردم محتاج است

اين لحاظ  از آکسيون هاي تروريستي و آکسيون هاي فـرقـه گـرانـه       
دوري مي جويند و از دوسال پيش با سازمان هائي مبارزه مي کنـنـد   

بـراي اطـالعـات      . ( که براي اين آکسيون ها مسئول  و فعال مي باشند
_   ۲٠٠٦مـارس     ۳_  ”  يونگه ولت“ بيشتر، به مقاله مندرج در روزنامه 

 ).رجوع شود ١٠صفحه 
اين هم واقعيت دارد که بسياري از مردم، در ابتداي اشغال عـراق، از      
اسالمي هاي راديکال به عنوان جنگجوياني که بر عليه ارتش بـيـگـانـه     

اما به زودي نيروهاي محلي و گـروه  .  مبارزه مي کنند استقبال نمودند
هاي چريکي به اين نتيجه رسيدند که اين مذهبيون مخـالـف اشـغـال،       
ازصحنه جنگ عراق در راه اهداف خود سوء استفاده نـمـوده و بـه          
ابزاري متوصل مي شوند که به شدت به جنبش مقاومت آسـيـب مـي      

 .رساند
اول بر عـلـيـه    :  بنابراين مخالفين اشغال مي بايست در دوجبهه بجنگند

اشغالگران و ديوانساالري دولتي دست پرورده آنان ودوم، بر عـلـيـه    
باند هاي تروريستي، از طريق  کار روشنگرانه در باره هويت واقـعـي   

 .گروه هاي مسلحي که به نام مذهب و مقاومت، مردم را مي کشند
در اواسط ماه آوريل امسال، مهمترين سازمان هاي مسلح از جـملـه       

جبهه اسـالمـي     “ و ”  ١۹۲٠بريگاد انقالب “ گروه بزرگ چون  ۹نماينده 
به اين نتيجه رسيدند که در آينده متحدا بر عليه افـراط  ”  مقاومت عراق

به اين منظور آنـان در خـارج از عـراق            .  گرايان سني حرکت نمايند
دفتر هماهنگي مقاوت ملـي و اسـالمـي        “ همديگر را مالقات نمودند و 

بزرگترين سازمان چريکي عـراق کـه       .  را بنيان گذاري نمودند”  عراق
نام دارد، در اين مالقات حضور نيافت اما تائيـد  ”  ارتش اسالمي عراق“ 

 .خود را براي همکاري اعالم نمود

 اتحاديه ها بر عليه اشغال

زماني که از مقاومت صحبت مي شود اين مسئله اغلـب بـه مـبـارزه         
اما با وجود تحت تعقيب بودن هاي شـديـد   . خالصه مي شود مسلحانه 

وجود دستگيري ده ها هزار نفر ازمخالفين اشغال،  و فشار فراوان و با 
اپوزيسيوني غير نظامي و فعال بر عليه اشغـال    ..  شکنجه و کشتارها و

سيـاسـي، زنـان، دانشـجـويـان،             اتحاديه ها ، احزاب .  نيز وجود دارد
اپوزيسيون غير نـظـامـي        سازمانهاي بيکاران و بسياري ديگر به اين 

 .تعلق دارند
” اتحاد علماي اسـالمـي عـراق       “ از جمله سازمانهاي بزرگ در عراق، 

. سياسي آنها بيشتر ناسيوناليستي اسـت تـا مـذهـبـي           پالتفرم .  است
قرار دارد کـه مـنـطـق       ”  المقاومه شريفه  “ تمرکز منطق اين سازمان بر 

 .است ناسيوناليستي عربي براي کلمه مقاومت 
است که به  » فدراسيون اتحاديه هاي نفت« از ديگر سازمانهاي بزرگ، 

حزبي وابسته نيست وبه نيروئي قوي بر عليه سياست آمريکا در    هيچ 
شده است که براي مثال، اوائل ماه ژوئن بر عليه قـانـون       عراق تبديل 

نمود و توليد نفت در جنوب را فلج سـاخـت       جديد نفت اعالم اعتصاب 
نفر از رهبران اتـحـاديـه را       ١٠   که در نتيجه، دولت دستور دستگيري 

خرابکاران مقـابلـه     صادر نمود و تهديد کرد که با مشت آهنين بر عليه 
 .خواهد نمود

سازمان مادري که بخش مهمي از اين نيروها را زير پـوشـش خـود        
طبق الگـوي   ۲٠٠۴است که در ماه مه ”  موسس ملي عراق  کنگره “ دارد 

تاسيس گشت و بيش از صد سازمان و بسياري از     کنگره ملي آفريقا 
از جمله نيروهاي .  با هم متحد نموده است  چهره هاي مشهور عراق را 
نيروهاي مذهبي تمام مذاهب، گروه هـاي       زير پوشش کنگره موسس،

فعالين حقوق بشري، پروفسـورهـاي     چپ، سکوالر و ملي، اتحاديه ها، 
همچنين کساني هم چـون آيـت       .  مي باشند...  دانشگاه، رهبران قبايل و

رابـطـه بـا مـبـارزه            اهللا سيستاني و يا مقتدا الصدر و يا کساني کـه    
  .مسلحانه دارند در اين کنگره عضو مي باشند

مرز ميان مقاومت مسلحانه و مقاومت غير نظامي در بسياري از                 
بعد از حمله آمريکا به عراق بسياري       .  اصال روشن نيست    مناطق عراق   

ها ساختار هاي محلي را شکل دادند که تالش             از شهر ها و روستا       
امکان دارد زير کنترل خود داشته         داشتند مناطق خود را تا آنجا که          

امنيت و نظم بعد از انحالل        باشند و از آنجا که نيروي پليس و ارتش و       
براي امنيت در     از هم پاشيده شده بود، نيروهاي دفاعي شهروندان            
اين نيروهاي  .  مقابل تبهکاران و نيروهاي متخاصم به وجود آمد            

دفاعي شهروندان زماني که براي مثال خانه گردي ها شروع شد، در                
اشغالگر مقابله نمودند و از اين تقابل ها همواره مبارزات             مقابل ارتش   

شکل گرفت که برخا نيروهاي چريکي هم در آن دخالت نمودند             شديدي
 ۲٠٠۷آوريل    ۷به مقاله روزنامه يونگه ولت به تاريخ            مراجعه شود   (

آمريکا در بغداد از تابستان سال گذشته همواره       هدف ارتش ). ۳صحفه
 .سرکشي را تحت کنترل درآورد اين بوده است که يک چنين امکان 

يک چنين ساختارهاي محلي، بستر بسيار خوبي براي پيدايش گروه             
چريکي که هسته مبارزه مسلحانه را تشکيل مي دهند مي              هاي متعد   

اشغال، صدها از اين گروه هاي مسلح به وجود           از همان ابتداي    .  باشد
سوي برخي ازسازمان هاي بزرگ       آمد که در اين جنبش مقاومت، از         

  .دارند رهبري مي شدند که با هم در رابطه اي منظم و خوب قرار 
جـنـبـش    “ در تحقيقي بـه نـام       ”  کريسيس گروپ“ سازمان بين المللي 

اين گروه هاي مسلح به لـحـاظ نـظـامـي        “ :  مي نويسد  ”  مقاومت عراق
اند و ازقدرت تهاجمي و دفاعي خـوبـي     بسيار خوب سازماندهي شده 

هايشان در ميان افکار عـمـومـي        برخوردارند و همواره اخبار حرکت 
سيـاسـي سـريـعـا          آنها نسبت به پيشرفت هاي .  عربي علني مي شود

صـحـنـه      عکس العمل نشان مي دهند و بسيار متمرکز و غافلگيرانه در 
اينکه اين مقاومت ملي قادر به اجـراي قـرار       .  ” مبارزه ظاهرمي شوند

توان بطور مثال در رعايت آتـش    هاي سياسي تعيين شده است را مي 
انتخابات دسـامـبـر سـال           بس چند روزه توسط اين جنبش در زمان 

  .ديد ۲٠٠۵
طبيعتا نمي توان هنوز از يک مقاومت متحدانه در عراق نام برد و تـا      

البته برخي از شخصيـت  .  هيچکس هم چنين ادعائي ننموده است  بحال 
ساقط شده عراق به نحوي در تامين مالي اين جنبـش    هاي باالي رژيم 

مدرکي وجود ندارد که نشان دهد کـه آنـهـا          نقش دارند که البته هيچ 
قاعدتا گـروه هـاي       .  داشته باشند نفوذ مستقيم بر رهبريت اين جنبش 

اکثر .  اسبق رهبري مي شوند  مقاومت از سوي افسران سطوح متوسط 
آنجا که عضويت آنـهـا در       اين افسران اعضاي حزب بعث بودند و از 

لذا اين مسـئلـه       حزب، پيش درآمد رسيدن به درجه باال در ارتش بود، 
در واقـع    .  نمي تواند جهت گيري سياسي اين افسران را معـنـي دهـد     

منطق ارتش سابق عراق جهت گيري ناسيوناليستي داشت و نه جـهـت     
  .صدام حسين گيري به 

اکثر افسران و سربازان بعد از سقوط رژيم گذشته عراق به شـبـکـه      
بستر ساختارهاي قوي و سنتي قبيله اي و خـانـوادگـي      هاي محلي بر 

ها به لحاظ لوژيستيک از سـوي مسـاجـد        اين شبکه .  مراجعت نمودند
شبکه ها در سطوح منطقـه اي      پشتيباني شده و چيزي نگذشت که اين 

گروه هـاي بـزرگ         هم گسترش يافتند و در نتيجه از همين جا  اولين 
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ندارد و بجاي آن، در ائتالف با حزب ليبرال راست اياد علوي، مردي               
همکاري مي کند، قرار گرفته و  که مدت هاي مديد است با سازمان سيا 

  .نموده است از اين طريق وزيري هم در رژيم جديد داخل 
البته اين به آن معني نيست که هيچ نيروي چپي در مقاومت شرکت                 

مثال، کسي که در همان ابتداي اشغال از اين حزب روي       به طور . ندارد
سياسي حزب، باقر ابراهيم ال موسوي           گرداند، عضو قديمي دفتر       

سال هاي بسيار عضو حزب  وي به همراه احمد کريم که وي هم . است
حزب زماني که ادعا      رهبري  “:  بود در نامه اي سرگشاده نوشتند که       

کند براي پايان اين      مي کند ضد جنگ در عراق بوده است و يا ادعا مي             
به مانند    اين رهبري درست    .  اشغال حرکت مي نمايد، دروغ مي گويد       

يک سري از جنبش هاي سياسي ديگر، با اشغالگران متحد شده و از               
رو بي فايده است که تالش کنيم آنها را براي خط و مشي ديگري                 اين  

  .”قانع نمائيم
باقر .  هر دو اين افراد از آن زمان در جنبش مقاومت فعال مي باشند              

عضو هيئت دبيران کنگره موسس ملي عراق است و احمد                ابراهيم  
رهبران جريان سياسي ميهن پرستان دمکرات کمونيست         کريم يکي از    

رهبريت مقاومت عراق است که ائتالفي سياسي         و عضو اتحاد سياسي     
همچنين سه سازمان    .  عراق مي باشد     در کنار کنگره موسس ملي        

در کنار جريان سياسي کريم       .  چريکي بزرگ به اين ائتالف وابسته اند      
خواهر حزب    همچنين حزب اتحاديه کمونيستي خلق که سازمان              

اتحاد رهبريت توسط دبيرش      .  کمونيست اسپانيا است قرار دارد       
يوسف حمدان عمر نمايندگي مي شود و چون ابراهيم و کريم، رهبري              

بخش مهم حزب   “:  قادر مي گويد  .  ميان چپ هاي عراق است      محبوب در 
اين افراد هم در    .  ”کردند  کمونيست عراق مدت ها قبل از جنگ انشعاب         

 .اتحاد رهبريت مقاومت عراق نمايندگي مي شوند
قدرت عددي اين گروه هاي مارکسيستي ـ ضد امپرياليستي ـ ميهن               

بزرگ نيست اما آنها به نحوي تاثير سياسي بر جنبش             پرست، بسيار   
حزب کمونيست عراق بر خالف آنها خارج از             .  مقاومت عراق دارند  

نقشي عملي ندارد و بعد از اينکه            قرار دارد، ديگر     ”  محدوده سبز “
سوي پاول برمر آمريکائي به        رهبري حزب به شوراي دولتي که از          

اکثريت اعضا و      طرفداري از اشغالگران به وجود آمد وارد شدند،             
 .هواداران حزب را از دست دادند

 اتحاد در مقاومت 

يکپارچگي مجدد در جنبش آزادي بخش عراق و همچنين رساندن               
گوش ديگران به اين مسئله وابسته نيست که کشور ديگري            اهدافش به   

مثال .  جنبش فضاي الزم را مهيا سازد       وجود داشته باشد که براي اين       
مدت کنفرانسي را در       اواسط ماه ژوئيه دولت سوريه خيلي کوتاه           

احزاب جنبش    دمشق ممنوع نمود که در آن صد ها نماينده سازمانها و      
تنظيم   مقاومت عراق در نظر داشتند پالتفرمي مشترک بر عليه اشغال            

سازماندهان اين  .  کنند و براي زمان بعد از اشغال با هم شور نمايند            
کنفرانس با توجه به موضع خطرناک و تهديد کننده آمريکا در مقابل                

 .براي اين ممنوعيت از خود تفاهم نشان دادند سوريه، حتي 

 تاسيس اتحاديه سراسري

جنبش مقاومت عراق همواره بزرگتر شده و اغلب وارد ائتالف هاي              
جبهه ميهن پرستان  “درتابستان سال گذشته . گرديده است گسترده اي 
گذاري شد که از سوي سازمان هاي بعثي، چپ و            بنيان  ”  ملي اسالمي 

پائيز همان سال اين جبهه با کنگره          در  .  سني مورد تائيد قرار گرفت     
سياسي رهبري مقاومت     موسس و برخي ازگروه هاي ديگر که اتحاد          

اتحاد ميهن    عراق را نمايندگي مي کنند و نمايندگان حزب بعث و                 
ائتالفي از گروه هاي مختلف پان عربي، سوسياليستي         (پرستان عراق   

و جريان هاي ميهن پرست کمونيست و همچنين اتحاد              )  و مذهبي   
و نيروهاي رهبري کننده ديگر کنگره موسس ملي              علماي اسالمي    

سازمان عضو ديگر، بزرگترين سازمان مادر را           ١٠٠عراق، با بيش از     
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حتي اگر که اکثر اين افسران اسبق خود سکوالر باشند، اما گروه هائي   
آنها .  آنها را رهبري مي کنند از يک اسالم عاميانه پيروي مي نمايند             که  

اسالمي و هم چنين نام انتخابي با رنگ و بوي مذهبي تند               به خود نام    
اما به  .  بدينوسيله، با اين نام ها مردم را جلب کنند           و تيز مي دهند تا       

اين گروه ها، اسالم نقش ثانوي بازي          لحاظ سياسي نزد بسياري از       
نحو تحت تاثير اسالم مي       بسياري از چريک ها هم به همين         .  مي کند 
مذهب نگاه مي     دقيقا به همين شکل سربازان ارتش آمريکا به          .  باشند

کارشناس نظامي آمريکائي       .کنند و به هنگام جنگ بيشتر دعا مي کنند        
مهم جنبش    هيج گروه    “:  آنتوني گوردسمن در اين باره مي گويد          

حتي جنبش  .  مقاومت عراق براي يک دولت اسالمي مبارزه نمي کند           
خانواده شيعه و همچنين فرد ضد اشغالي چون مقتدا الصدر هم چنين              

  .”خواهد چيزي نمي 
اکثر گروه هاي چريکي در حال حاضر جهت گيري ناسيوناليستي               

تمامي تنوع در اين جنبش، اما همه در يک هدف متحدند و آن               با  .  دارند
را مجددا زير کنترل ملي درآورند و براي منافع           اينکه، ذخاير اين کشور

به ندرت کسي از جنبش مقاومت، خواهان         .کليه مردم عراق به کار برند     
با اين وجود، همه خواهان        برگشت مناسبات گذشته عراق است اما         

اجتماعي گذشته    کنار گذاشتن قوانين جديد و برگشت به مددهاي              
در باره قدرت گروه هاي چريکي تخمين هاي متفاوت وجود           .  ميباشند

هزار جنگجوي سازمانيافته و دو تا سه برابر           ۵٠تا    ۳٠   دارد و حدود  
 .همکاري و يا پشتيباني مي کنند برآورد مي شود اين تعداد کساني که 

   بيرون کردن سربازان بريتانيائي

حمله به لشکر اشغالگر در جنوب عراق از تابستان سال گذشته به                 
نموده است و قاعدتا اين حمالت از سوي گروه هاي محلي             شدت رشد   

رهبري ارتش آمريکا و بريتانيا در ابتدا براي اين           .  پذيرد  صورت مي   
و ارتش مهدي مقتدا صدر را مسئول ميدانستند          حمالت، تروريست ها    

در آخرين  .  به آنها اضافه شدند       اما بعدا شبه نظاميان ايران هم           
شبه نظامياني که     گزارشات، کامال تبليغات بر عليه ايران است زيرا که          

. باشند  طرفدار ايران هستند به احزابي وابسته اند که متحد آمريکا مي             
اينکه وابستگان ارتش مهدي در اين ماجرا سهيم اند، احتمالش وجود             

. جنگجويان ارتش مهدي از رده اقوام قدرتمند برمي خيزند           اکثر  :  دارد
بطور سنتي به شدت ناسيوناليست و همچنين             اين جنگجويان هم      

 .طرفدار ايران مي باشند مخالف سرسخت احزاب شيعه 
جاسم ال اسدي مدير مدرسه شهر کوت که در شرق عراق قرار گرفته             

، نام  ۲٠در سال هاي     “:  گزارشگر اينتر پرس سرويس مي گويد         به  
وجود دارد که بريتانيائي ها را از عراق بيرون کردند و                جنگجوياني  

مردم عراق هميشه از اشغال گران            :  است  نامشان هنوز زنده       
پدر بزرگ هاي خود را به خاطر         آمريکائي نفرت داشتند و     /  بريتانيائي

 .”جنگيدند مي آورند که با تسليحات ساده بر عليه آنها مي 
در ابتدا اکثر وابستگان به قبايل، از افراد باالي خانواده شيعه اطراف              

به صبر و تحمل خوانده مي شدند، اما بعدا صبر و تحمل    ال سيستاني، 
قبايل زير فشار مردان جوان خود قرار گرفتند          آنها تمام شد و رهبران      

بپيوندند و در نهايت هم اين چنين          که بايد بالخره به جنبش مقاومت        
سرباز   ١۲٠٠آنان    شد و در اوت سال گذشته در اثر حمالت شديد              

از دست    بريتانيائي پايگاه هاي نظامي خود را در اماره جنوب بغداد              

داده و محل را ترک نمودند و تجهيزاتي در حدود نيم ميليون دالر به                
ايستگاه تلويزيوني حزب اهللا لبنان ماه هاست که مرتبا          .  جاي گذاشتند   

/ هاي تصويري در باره حمالت به لشکر هاي آمريکائي                گزارش  
 .هاي چريکي شيعه را نشان مي دهد بريتانيائي از سوي گروه 

    نيروهاي چپ

با وجود اينکه رسما ضد اشغال است       ”  اي کا پ  “حزب کمونيست عراق  
حد و مرز پشت روند سياسي کنوني قرار گرفته و مي خواهد                اما بي   

بيگانه را از کشور بيرون کند که خود از دولت جديد و                زماني ارتش   
 اين حزب در ائتالف غيرنظامي مقاومت نماينده  . ارتشش پشتيباني کند



 ١۴٩اتحـاد کـار     ١۸صفحـه     ١۳٨۶آبـان    

عمومي غرب است و در تاريخ        روي سخن اين جبهه افکار       . خود دارد 
روزنامه بريتانيائي   ژوئيه درمصاحبه اي که نماينده اين جبهه با              ١۹

  .گاردين انجام داد، وي اهداف و منطق اين جبهه را بيان نمود
هزار جنگنده دارد که در بخش وسيعي از             ۵ارتش محمد در حدود       

اين سازمان خود را سازماني ميهن پرست       .  عمل مي نمايند    مرکز عراق   
طرفدار فلسطين و همچنين ضد استعماري و            و ضد صيهونيسم و       

 .منتقد رژيم سابق عراق مي داند
جامي ائتالفي است از گروه هاي چريکي متعدد که در شمال و شرق                

جامي نقش يک سازمان    .  حدود احتماال چند هزار جنگجو دارد       عراق در   
مي کند و در کنار بيانيه هايش، نشريه اي ماهيانه هم             سياسي را بازي    

اعتقاد دارد که مطلقا نبايد به اهداف غير نظامي حمله            اين سازمان   .  دارد
ريخت و هيچ توجيهي هم قبول ندارد که آيا اين             کرد و خون عراقي را      

 .هستند و يا به گارد ملي تعلق دارند غير نظاميان وابستگان پليس 
که با نام حماس عراق معروف است،        ”  جنبش مقاومت اسالمي عراق   “

مارس به طوري که در بيانيه اش آمده است از بريگاد انقالب                در ماه   
حماس عراق در نظر دارد     .  شد و اعالم موجوديت نمود      منشعب    ١۹۲٠

باريگاد و نهاد     ۴٠را به عهده بگيرد که در حدود           نقش سازماني مادر    
داشته باشد و از دفترسياسي رسمي        هاي سياسي ديگر را زير پوشش       

سازمان برادرش يعني      اين سازمان با      .  و رسانه برخوردار باشد     
حزب “اعضاي    حماس فلسطين رابطه تنگاتنگ داشته و بسياري از             

جذب نموده    و گردانندگان دفتر اسالمي عراق را به خود         ”  اسالمي عراق 
استفاده   حماس عراق در نظر دارد ازفضاي بازي سياسي کنوني          .  است

کند تا بتواند وارد مذاکره با تمامي نيروهاي عراق از جمله اشغالگران              
 .دولت عراق بشود و 

ارتش ال سني در برگيرنده گروه هاي متعدد مقاومت است که قويا به              
اين سازمان به غلط به عنوان سازمان کردي        .  سنتي اعتقاد دارند    اسالم  

انصار ال سني که سازمان چريکي       .  خوانده مي شود  ”  اسالم  انصار  “
امارات اسالمي  “گروه هاي مقاومتي است که با             قوي است داراي      

و به اين لحاظ هيچ     )  گروه هاي القاعده است     منظور  (متحد شده   ”  عراق
مسئوليت گروگانگيري ها و حمالت       .  نام خوبي در ميان عراقي ها ندارد      

. سازمان نسبت داده مي شود      انتحاري و حمله به غير نظاميان به اين          
از اين سازمان     بخشي  .  اوائل امسال ميان اين سازمان انشعاب گرديد       

بزرگتر نام    نزديک شده و بخش      )  القاعده(”  امارات اسالمي “بيشتر به   
  .را به خود نهاد” کميته قانوني انصار تسنن“

مقاومت تنها کشتن    “:  نماينده کميته قانوني به روزنامه گاردين گفت         
آدم هاي ما از القاعده متنفر        .  بدون داشتن هدف نيست      آمريکائي ها   

خارج اين احساس را دادند که مقاومت           شدند زيرا که آنان به جهان         
القاعده اعتقاد دارد که تمامي       .  عراق از تروريست ها تشکيل شده است      

را رد نموده و       ما اين نظر     .  شيعيان و اکثر سني ها کافر مي باشند          
رد   همچنين حمالت انتحاري را که طريقه درستي براي مبارزه نيست             

ما مخالف  .  مي کنيم زيرا که باعث کشته شدن غير نظاميان مي گردد             
 .”نظاميان هستيم و مبارزه ما تنها بر دشمن متمرکز است قتل غير 

آن طوري که سه     ”  دفتر سياسي مقاومت عراق    “عاجل ترين وظيفه     
به مقاومت چهره اي علني بدهند و        “:  گاردين مي گويند    نماينده اش به    

محور هاي نظري که آنها بر آن       .  را به پيش برند     برنامه متحد سياسي    
اتفاق نظر با ساير گروه هاي اپوزيسيون           متحد شده اند، رسيدن به        

تکنوکرات که وظيفه اش در کنار        عراق براي رسيدن به يک دولت موقت    
پيش نويس قانون اساسي      ايجاد امنيت و ايجاد نياز هاي اساسي مردم،         

با چشم انداز احتمالي خروج      .  ”جديد بر مبناي راي مردم عراق است        
بزرگ را براي ايجاد جبهه       اشغالگران، اين ائتالف طرح اجراي کنگره اي      

مذاکره شود را     اي متحد که آماده باشد با آمريکا و وابستگانش وارد            
دولت   از اين رو آنها از دولت هاي عربي و از             .  در دست تدارک دارد   

هاي ديگر و همچنين سازمان ملل خواسته اند که آنان را در ايجاد                  
اين ائتالف وظيفه خود    .  حضوري سياسي خارج از عراق ياري رسانند        
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ارتش “:  به اين جمع سه سازمان بزرگ چريکي هم اضافه شدند                

هر سه اين    .  ١۹۲٠ارتش ال راشيدين و باريگاد انقالب             ،  ”اسالمي
مي توان به عنوان سازمان هاي                سازمان هاي چريکي را           

نام اين  .  تحليل نمود   ناسيوناليستي و تا اندازه اي اسالمي تجزيه و            
مسلحانه در    سازمان ها هر زمان که در باره اشغالگران و مقاومت              

  .عراق صحبتي بميان آيد، همواره تکرار خواهد شد
. ارتش اسالمي بزرگترين سازمان در ميان اين سه گروه مي باشد              

. هزار نفر تخمين زده مي شود       ۵جنگجويان اين سازمان حداقل       تعداد  
در اين ارتش   .  هزار جنگجو صحبت مي کنند      ١۵حتي از    برخي از منابع 

جنگجويان سني هستند، اما تعداد قابل مالحظه اي          با وجود اينکه اکثر     
اين سازمان در کنار گزارش     .  وجود دارند   هم جنگجوي شيعه و کرد       
اي به نام ال فورسان بيرون مي          صفحه    ۵٠دهي ماهانه، روزنامه اي     

را مي دانند که      حتي کارشناسان تروريسم در ارتش آمريکا اين         .  دهد
گذاري در    عمليات انتحاري و يا بمب      ”  ارتش اسالمي “سازمان چريکي   

ميان غير نظاميان انجام نمي دهد و اگر هم غير نظاميان را دستگير                 
مي کند اين کار را براي شناسائي آنها و پي بردن به ماموريتشان                   

اين سازمان همانگونه که در گزارش هاي کوتاه               .  انجام مي دهد   
اش آمده است، به غيرنظامياني کار دارد         انگليسي زبان سايت انترنتي     

همچنين درست به   ”  ارتش اسالم   “.  که براي ارتش آمريکا کار مي کنند      
همانگونه نگاه مي کند      مانند گروه هاي در حيطه حزب بعث، به ايران           

  .که به قدرت اشغالگر مي نگرد
باريگاد را زير پوشش دارد که طبق            ٦سازمان ال راشدين حداقل       

مرد قوي را     ۳٠٠تا    ١٠٠عربي، هر باريگاد در حدود         رسوم نظامي   
 .شامل مي شود

همانطور که از نامش برمي آيد،        ١۹۲٠سازمان چريکي باريگاد انقالب     
بر   ۲٠سنتي سازماني ناسيوناليستي است و در سال هاي              به طور   

اين سازمان به لحاظ      .  مبارزه نموده است     عليه استعمار بريتانيا      
يکي از قوي ترين     )  هاي جنگي   هلوکوپتر  (اکسيون هاي بي شمارش      

تا   ١۲چيزي در حدود      اين سازمان   .  سازمان هاي چريکي عراق است    
سازماني مذهبي و نه      اين سازمان نه    .  باريگاد را زير پوشش دارد      ۴٠

از اين رو     .  قومي است و به طور مثال، رهبر نظامي اش يک کرد است            
اين سازمان يکي از دشمنان القاعده و گروه هاي زير پوشش آن                  

آنها اوائل ژوئيه، طاهر رهبر اين سازمان را که برادرزاده دبير              .  است
 .است، به قتل رسانند” علماي اسالمي اتحاد “کل 

نسبت به ايران و گروه         ١۹۲٠ارتش ال راشيدين و باريگاد انقالب          
روند سياسي کنوني عراق شريک مي باشند موضعي              هائي که در   

حمالت و آکسيون هاي     .  اسالمي مي گيرند    متفاوت از موضع ارتش      
مي گويند صرفا جهتش به سوي        آنها همانطور که کارشناسان غربي      

 .ارتش اشغالگران است
  رده هاي سکوالر

با وجود شرکت گسترده اش      ”  اتحاد سياسي رهبري مقاومت عراق     “
مقاومت، اما هنوز از اينکه اين جنبش را نمايندگي کند                  در جنبش    

هنوز يک سري از سازمان هاي چريکي           زيرا که   .  بسيارفاصله دارد 
از جمله اين سازمان ها مي توان       .  ندارند  بزرگ در اين ائتالف حضور      

دليل .  مقاومت عراق نام برد     بخصوص از ارتش محمد و جبهه اسالمي        
عليه حزب بعث     مهم براي اين عدم حضور مي تواند ضديت آنها بر              

مقاومت   دفتر هماهنگي براي     “اين دو در سطوح ديگري چون         .  باشد
که در باال به آن اشاره شد کار مي کنند و با سه    ” ملي و اسالمي عراق

سازمان چريکي ارتش اسالم و ارتش ال راشيدين و بريگاد انقالب                 
  .رابطه تنگاتنگ دارند  ١۹۲٠

در اوائل تابستان از اين دفتر هماهنگي و دفتر سياسي مقاومت عراق             
جديدي به وجود آمد که گروه هاي چريکي نامبرده و همچنين               جبهه  

انصار تسنن و سازمان تازه تاسيس حماس عراق           فراکسيوني به نام    
 گروه چريکي مهم عراق را زير پوشش   ۷اين جبهه . به آن تعلق دارند



 ١۹صفحـه    ١۳٨۶آبـان    ١۴٩اتحـاد کـار     

متحد شدن گروه هاي سني و شيعه مي باشد و            
شيعه و    اعتقاد دارد که انشعاب عميق ميان           

سني در زمان اشغال به وجود آمد که القاعده و 
 .مي باشند ايران و آمريکا باعث آن 

سازمان، مهمترين سازمان  ۷از طريق اتفاق اين 
سقف متحد شدند     هاي مسلح مقاومت زير يک       

و آن طور که به نظر مي رسد، آگاهانه حزب             
ائتالف نکردند و آن طور که         بعث را وارد اين      

پيداست، نيروهاي بعث هم براي عکس العمل در     
مقابل اين ائتالف بالفاصله اعالم تاسيس جبهه          

اسالمي   جبهه ميهني، ملي و       “جديدي به نام      
البته در بيانيه    .  را نمودند ”  براي آزادي عراق   

که چه سازمان      اين جبهه جديد نيامده است         
 .هائي در آن شريکند

دوري جستن حزب بعث بخصوص از عزت ال         
اسبق صدام حسين     دوري معاون نخست وزير     

سازمان را با گروه هاي شيعه    ۷مي تواند رفتن 
از سوي ديگر سه نماينده نامبرده      .  آسانترسازد

با تمامي    در مصاحبه شان با گاردين همکاري        
احزاب شيعه و شبه نظاميان طرفدار ايران را           

از سوي اشغالگران     که در نهاد هاي خلق شده        
مشغول به کارند و قتل هاي فرقه گرانه مرتکب          

همچنين آنها   .  مي شوند را مردود دانستند        
  .جنبش مقتدا ال صدر را هم مردود دانستند

 جنبش مقتدا الصدر
جنبش مقتدا صدر قوي ترين نيروي                   

هواداران اين جنبش    .  اپوزيسيون شيعه است   
. عمدتا در مناطق فقير نشين عراق مي باشند            

تخمين مي    ارتش مهدي اين جنبش، آنطور که         
زنند، از صدهزار نفر تشکيل شده است که با            

نظامي در ميان        وجود اينکه به لحاظ            
اپوزيسيون نظامي ضد اشغال از تجربه الزم          

اما مرتبا هدف حمله هاي          برخوردار نيست،    
  .شديد ارتش آمريکا قرار دارد

جنبش الصدر شيوه اي را پيشه کرده که گيج           
که از سوي     از سوئي در نهاد هائي      .  کننده است 

اشغالگران تاسيس شده است شرکت دارند و          
وقت عراق فرستاده اند و       چندين وزير در دولت  

از سوئي ديگر، الصدر تالش ميکند در پارلمان         
و خارج از پارلمان نيروهائي را براي اخراج            

در آمريکا    از اين رو غالبا     .  اشغالگران متحد کند  
از اين جنبش به نام جنبشي خطرناک نام برده          

در ماه آوريل گذشته آنها بزرگترين          .مي شود 
چيزي  تظاهرات ضداشغال را به راه انداختند که 

. درحدود يک ميليون نفر در آن شرکت داشتند        
تظاهرات، سمبل هاي     جالب اينجاست که در اين      

مذهبي و يا عکس آيت اهللا ها محور تظاهرات            
جنبش .  پرچم عراق همه جا باال بود       نبودند بلکه   

الصدر شبيه تمامي سازمان هاي اسالمي             
همچنين اين جنبش    .  کشور هاي منطقه است     

. داراي ايدئولوژي اي محافظه کارانه است           
الصدر از درگير شدن مستقيم با اشغالگران           

قدرت عددي    دوري مي جويد و بيشتر تکيه بر         
جنبشش دارد و قصد دارد به اين وسيله، بعد از 

 اشغالگران، با نفوذ ترين نيروي عراق  خروج 

وابستگانش و    به اين خاطر، هم آمريکا و      .  باشد
هم رقباي داخلي شيعه اش با وي مبارزه مي             

 .کنند
از .  نام دارد   »SCIRI  «رقيب الصدر، سازمان     

سوي ديگر دشمني دوجانبه ميان اين جنبش و          
همکاري ميان     .  گروه هاي بعث وجود دارد        

جنبش الصدر و ديگر گروه هاي سني به خاطر           
دارند که جنبش الصدر به        اينکه سني ها اعتقاد      

سني ها حمله مي کند و در خدمت ايران قرار              
البته به نظر نمي رسد که            .وجود ندارد   دارد،  

آنچنان رابطه تنگاتنگي ميان الصدر و ايران            
که الصدر ناسيوناليست است و انتقاد        باشد زيرا   

شديد به نفوذ ايران بر دولت عراق از طريق              
 .دارد   Dawaو SCIRIاحزاب دولتي 

 مقاومت و جنبش صلح

با وجود مطمئن نبودن به حکم در باره اين               
اين است    جنبش، اما يک امر قطعي است و آنهم          

که اين مقاومت ايزوله نيست و در ميان مردم            
برخوردار است و تنها از اين        عراق از پشتيباني    

طريق توانسته است بر قدرت نظامي قوي پيروز        
باشد که تا کنون چنين جنبش آزادي بخشي را             

بدون پشتيباني    در مقابل خود نديده است آنهم        
عملي کشورهاي ديگر و بدون کشوري که              

  .بتواند به آن تکيه کند
حتي اگر که ما به طرز تفکر ايدئولوژيک آنها             

بايد پذيرفت که     سمپاتي نداريم اما يک مسئله را       
بدون مقاومت اين جنبش هيچگاه در واشنگتن          

عراق مطرح نمي شد و ارتش          بحث خروج از     
آمريکا بر اين کشور مدتها بود که تثبيت مي شد          

کنترل اوضاع را در دست مي گرفت و از آنجا            و  
مهم   خود را براي حمله به کشورهاي                  

والدن بلو جامعه   .  استراتژيک آماده مي ساخت    
شناس فيليپيني و دارنده جايزه آلترناتيو نوبل          

از اين روي جنبش        “:  در اين باره ميگويد       
ضدجنگ سراسر جهان به جنبش عراق بسيار          

است که موفق شد بسياري از نقشه هاي          مديون  
در مقابل ديگر      خطرناک وخشونت بار آمريکا     

 .”کشورها را متوقف کند و يا به عقب بياندازد
: مي گويد ”  فوکوس آيوف گلوبال زوت    “رئيس  

خشن است ولي     صورتش زيبا نيست و بسيار       “
بسياري ازجنبش هاي پيشرفته غرب اين جنبش        

از سوئي  .  خود قبول دارند     را به عنوان متفق       
آنان به عنوان مانع اصلي ساختمان جنبشي            

عليه اشغال شدند، اما تا کنون هيچ             موثر بر    
. جنبش آزادي بخش زيبائي وجود نداشته است       

بسياري از غربي هاي مترقي در گذشته هم               
چون جبهه    پشت به جنبش هاي ضد استعماري        

ملي آزادي بخش الجزيره و يا جبهه ملي براي            
اما بايد توجه نمود که     .  نمودند  آزادي در ويتنام    

جنبش هاي مقاومت ملي احتياجي به پشتيباني         
تنها چيزي که آنها احتياج       .  ايدئولوژيک ندارند   

قدرت اشغالگر غير     دارند فشار بين المللي بريک     
قانوني براي عقب نشيني اين قدرت و عدم به             

  . ”اين قدرت است رسميت شناختن 
 

 SCIRI: „Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq”  

 12صفحه اسـاسنـامـه   
کميته مرکزي وظيفه برگزاري کنگره،       -٭

تعيين دستور کار و تدارک سياسي و           
براي   تشکيالتي آن و دعوت از مهمانان         

. شرکت در کنگره را به عهده دارد              
مباحث کنگره علني است و حداقل سه           

دستور   ماه پيش از برگزاري کنگره،           
  .جلسه آن اعالم مي شود

کميته مرکزي حداقل شش ماه يک           -٭
بار جلسه حضوري خود را برگزار مي         
نمايد و به طور منظم تشکيالت را در             

جريان چگونگي پيشرفت کارها قرارمي        
  .دهد
کميته مرکزي آئين نامه خود را             -٭

وظايف و شيوه کار      .  تنظيم مي نمايد   
اجرائي و مسئول کميته      -هيئت سياسي   

را مشخص کرده و بر کار آن ها          مرکزی  
  .نظارت مي کند

 

 واحد پايه -۳ 

در مناطقي که حداقل سه عضو سازمان        
حضور دارند واحد پايه را مي توان             

واحدهاي پايه در محدوده      .  ايجاد نمود 
جغرافيائي خود اهداف و مواضع              

اعضاي .  سازماني را به اجرا مي گذارند      
واحد پايه در نهادهاي دموکراتيک محل        

زندگي خود مشارکت کرده و در جهت           
. تقويت و استقالل آنها تالش مي کنند          

واحدهاي پايه مي توانند به نام خود             
موضع گيري نمايند و در چارچوب            
مصوبات کنگره و کميته مرکزي سياست      
ها و اهداف سازمان را به تنهائي و يا در          
مشارکت با ديگر جريانات به اجرا              

در خارج کشور، تماس با            .  گذارند
سنديکاها، نهادها، انجمن ها و تشکل هاي 
دموکراتيک و احزاب و سازمان هاي           
سياسي مترقي براي جلب پشتيباني آنان      
از مبارزات مردم ايران از وظايف مهم          
واحدهاي پايه درکشورهاي مختلف          

  .است
 

  گروه هاي کار -۵ 

گروه هاي کار از ميان اعضاي              -٭
داوطلب سازمان زير نظارت کميته            
مرکزي درارتباط با جنبش هاي کارگري،      

جوانان، روشنفکران، زندانيان،       زنان،   
 .تشکيل مي شود... مليت ها و اقوام و

شرکت در کميسيون ها و گروه هاي کار        
. محدود به اعضاي سازمان نيست            

اعضاي کميسيون ها و گروه هاي کار          
در حوزه کار خود از حق برابر                  

وظايف، برنامه و آيين نامه     .  برخوردارند
کميسيون ها و گروه هاي کار توسط           
خود آنها تنظيم و با تائيد ارگان مسئول         

 . تشکيالتي به تصويب مي رسد



 ١۴٩اتحـاد کـار     ۲۰صفحـه     ١۳٨۶آبـان    

هائي   برخي از سياستمداران اسرائيلي ادعا مي کنند که بلوک شهرک           

درصد نوار غربي را      ۵خواهند بنا کنند، در حدود         ها مي   اسرائيلي  که  

هاي شرق اورشليم را      شان شهرک   آنها اما در محاسبه   .  کند  مي  اشغال

متمرکز   ۱۹٦۷هاي شرق اورشليم در سال         شهرک.  کنند  مي  فراموش  

 .طور غيرقانوني و يکطرفه به شدند، آنهم 

در حال حاضر واقعييت اين است که اسرائيل مناطق استراتژيک ميان            

درصد   ۲/١٠.  خط سبز و ديوار نژادپرستي را تصرف نموده است             

 نشين  درصد شهرک   ۸۰.  بلوک شهرک ها در همين مناطق بنا شده اند          
  .هاي اسرائيلي در غرب ديوار نژادپرستي نوار غربي زندگي مي کنند 

ايم در اين سرزمين با       ها اعالم نمودند که ما آماده       زماني که فلسطيني  

يهوديان زندگي کنيم، يعني در دولت دمکراتيکي که در آن يهوديان و                

به عنوان شهرونداني برابر باشيم، اکثر يهوديان اسرائيل و                    ما

سياستمدارانشان براي ما روشن نمودند که آنها حتما يک دولت                 

از اين روي ما    .  خواهند ونه دولتي براي تمامي شهروندان        مي  يهودي  

 .فلسطين درکنار اسرائيل: خود را براي راه حل دو دولت آماده نموديم

درصد سرزمين    ۲۲ها رسيدن به دولتي با تنها            براي ما فلسطيني   

ياسر عرفات  .  مان، در واقع دست زدن به توافقي بزرگ است           تاريخي  

دست و دل   «دفتر کارش پناه برد زيرا که او پيشنهاد به اصطالح               به  

آنها او را مجازات      .  خواست قبول کند     کمپ ديويد را نمي       »بازانه  

او .  زيرا که وي حاضر نشد سرزمين ديگري را از دست بدهد             نمودند  

خواست کشوري ايزوله را که از سوي بلوک شهرک هاي                   نمي  

  .تکه شده باشد قبول نمايد اسرائيلي تکه 

. دهد  ما مي دانيم که بي حقي ابدي نيست و اين به اميدهاي ما نيرو مي              

هاي برابر در اين       زماني خواهد رسيد که ما همه به عنوان انسان              

اگر يک چنين روزي برسد، در اين          .  زندگي خواهيم نمود     سرزمين  

هايمان بيشتر    خواهيم فهميد که اشتراکات ما از جدائي           صورت ما    

نهايت، تا رسيدن آن روز ما خود را تنها با حرف و                در  .  خواهند بود 

ما .  راضي نخواهيم نمود    »خودمختاري«و يا     »دولت  «واژگاني چون   

ها هيچ    چنين دولتي بدون اجازه از اسرائيلي          مي دانيم که ما در         

آزادانه و به اندازه کافي در اختيارمان باشد           مان که     دسترسي به آب  

توانيم به راحتي از اين         از آنها نمي     نخواهيم داشت و بدون اجازه        

 .منطقه به آن منطقه جابجا شويم

و .  »دولت«جمالتي چون   .  ما با آهنگ اين جمالت راضي نخواهيم شد        

هاي اسرائيلي و     من آزاد نخواهم بود تا زماني که بلوک       :  يا بهتر بگويم    

تکه مي کنند و آنرا از ما مي ربايند           ديوار نژادپرستي سرزمين مرا تکه      

ما زماني بسيار طوالني رنج         .کنند  و اورشليم پايتخت مرا محاصره مي       

ما .  پذيريم  در غالب صلح نمي     ما به هيچ وجه نژاد پرستي را        .  ايم  کشيده

  . قبول نخواهيم کرد هيچ راه حلي را که کمتر از آزادي باشد 

ما ساکنين دهکده کوچک بيلين بخش غربي راماال در نوار غربي                  

ما با احساسات چندگانه به مذاکرات طرح ريزي          .  اشغالي مي باشيم    

) مريلند/  آناپوليس(ميان رهبران فلسطين و اسرائيل در آمريکا            شده  

ها دعا مي کنيم که فرزندانمان         ما همچون تمامي فلسطيني   .  نگريم  مي  

  .شان ادامه ندهند چنين تحت اشغال نظامي اسرائيل به زندگي اين

به   ازمذاکرات صلح   _  اسرائيل_تجربه به ما آموخته که حزب قوي تر          

ها را از      کند تا بدان وسيله توجه         ي استفاده مي     عنوان ديوار مه   

افتد منحرف    از سوي اسرائيل در منطقه اتفاق مي          هائي که     واقعييت

اسلو با    »صلح«چنين اسرائيل توانست در فاصله روند           اين  .  سازد

. شهرک هاي اسرائيلي را در مناطق اشغالي بنا نمايد          سابقه    سرعتي بي 

خيابان سازي اسرائيلي، آنهم با خيابانهائي تنها براي          همچنين سيستم   

هاي مارا خفه     اسرائيلي که شهرهاي بزرگ و روستا       هاي    شهرک نشين 

به همين  .  همان فاصله روند مذاکرات اسلو بنا گرديدند        کرده است، در    

  .آناپوليس شکاکيم و اعتماد نداريم دليل ما به مذاکرات اخير 

هائي را بنا نموده است و برايش  اسرائيل همه جا در نوار غربي شهرک

اهميتي ندارد که حقوق بين المللي، يک چنين کاري را براي قدرت                    

اشغالگر ممنوع ساخته است که مردم خودش را در مناطق اشغالي                 

هايش را در نوار      خواهد اکثر شهرک    امروز اسرائيل مي  .  سازد  ساکن  

اين خواست اسرائيل يا در فضاي اين مذاکرات با         .  سازد غربي متمرکز 

آيد و يا يک طرفه از سوي خودش انجام مي  اجرا در مي ها به  فلسطيني

دهکده ما و ده ها دهکده ديگر فلسطيني در نوار غربي به همين                 .پذيرد

شان و همچنين ذخايرشان را به         ترين مناطق زندگي    ضروري  شيوه  

  .بازند اسرائيلي مي شهرک هاي 

مزرعه کشاورزي دهکده ما را قصب          ۲۰۰اسرائيل    ۱۹۹۱در سال    

مهندسين   ۲۰۰۱سال  .  نمود و آن را جزء مناطق شهري اسرائيل ناميد          

هاي يهودي نشين جديد        اسرائيلي به اين رسيدند که بايد شهرک            

هاي مودين ايليت مي      بسازند که امروز جزء بلوک شهرک        ديگري را   

ديوار نژادپرستانه اسرائيلي دهکده ما را قطع           ۲۰۰۵از سال     .باشند

 . درصد مزارع کشاورزي ما را ربوده است ۵۰و در حدود  نموده است 

ما در بيش از صد اعتراض بدون خشونت از سوي                 عکس العمل    

صدها نفر از ما مجروح     . و بين المللي پشتيباني شد     هواداران اسرائيلي   

از اعتراضات ما و به دليل رفتن اين ماجرا به              بعد  . و دستگير شدند  

گذشته دادگاه تصميم گرفت که بايد          دادگاه عالي اسرائيل، در ماه         

از اين طريق ما موفق شديم . تغيير کند مسير حرکت ديوار از دهکده ما 

 .به دست آوريم هايمان را مجددا  نيمي از زمين

اما اسرائيل با پشتيباني آمريکا       .  گيريم  ما اين پيروزي را جشن مي       

هاي دهکده ما را گسترش دهد که اين          کشد که شهرک    همواره نقشه مي    

هائي که از     شهرک.  ربايد  هاي بيشتري را از ما مي       مسئله همواره زمين    

، در  _از سوي حزب ليکود و يا البور      _سوي دولت اسرائيل بنا شدند        

اين .  هاي ديگر متفاوتند    اند و با شهرک     هاي استراتژيک بنا شده     محل  

ها را بر آزادي جابجائي و مرزها و              ها بايد کنترل اسرائيلي      بلوک  

حتي بعد از تاسيس يک فلسطين        .  حاکم سازد ...  دسترسي به آب و      

 .خودمختار، اين مسئله همچنان ادامه داشته است 

 شهرك هاي اسرائيلي
 تكه نموده اند نوار غربي را تكه

 
 Mohammed Khatib   برگردان ناهيد جعفرپور ـ 

و همچنـيـن    » کميته مردمی ضد ديوار« محمد خطيب عضو هيئت رهبري 

  .منشي شوراي محلي روستاي بيلين در نزديکي راماال مي باشد 
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سياسي و امنيتي حاکم است که صرفاً بر مبناي             -مذهبي  -اقتصادي
. پذيرد  مالحظات ديگر انجام مي       سودجويي انحصاري و فارغ از          

 ۵/۲حدود    ١۳٨۵چنانکه، بر پايه ارقام منتشر شده، فقط در سال               
کشور شده که بسيار افزونتر از کل مصرف            ميليون تن شکر وارد      

بوده و در نتيجه، سبب انباشته       )  ميليون تن   ۹/١حدود  (ساالنه داخلي   
هاي قند و شکر در انبارهاي آنها گشته              محصوالت کارخانه   شدن  
آن   هم حکايت از      »سازمان بازرسي کل کشور   «گزارش اخير   .  است

به عللي همچون فقدان      ١۳٨۵رويه شکر در سال       واردات بي «دارد که   
مصرف داخلي،    نظارت الزم در تناسب واردات با ذخائر، توليد و               

هزار تن شکر مازاد بر مصرف        ۳۵٠ضمن ايجاد بيش از يک ميليون و        
فروش محصول    هاي داخل در      و اشباع بازار، موجب ناتواني کارخانه     

   .»و عدم امکان پرداخت مطالبات کشاورزان و کارکنان گرديد
ها و جلب     اي که جهت طرح خواست      کارگران نيشکر هفت تپه، در نامه     

کردند، ضمن اعالم     ارسال    »سازمان جهاني کار  «المللي به     حمايت بين 
مراتب اعتراض خود به مسئوالن ايراني در مورد عدم پرداخت حقوق            

هايشان،   رسيدگي اين مسئوالن به خواست      و ديگر مزاياي خود و عدم       
سياست غلط دولت در خصوص رها کردن             «يادآور شدند که       

نيشکري، همراه با پايين آوردن تعرفه گمرکي شکر و               هاي    شرکت
هاي   ها باعث شده شرکت     رويه آن توسط دولت و آقازاده        واردات بي 

توليد کننده محصول شکر مانند نيشکر هفت تپه، کارون و شوشتر و               
ورشکستگي قرار    هاي توسعه نيشکر خوزستان در آستانه            شرکت
کارگران در اين نامه خود اعالم کرده بودند که در صورت              .  »گيرند

شهريورماه دست به      ۵از    هايشان،    توجهي مقامات به خواست       بي
  .اعتصاب خواهند زد

هاي مديران    حاصلي وعده   با اتمام مهلت و روشن شدن دگرباره بي         
اعتصاب خود را     تپه،    شرکت و مقامات دولتي، کارگران کارخانه هفت       

مهر شروع کرده و با گسترش دامنه آن، به مسدود کردن                    ۷از  
در برابر فرمانداري شوش  پيمايي در سطح شهر و تحصن  ها، راه جاده

 ۵اين حرکت گسترده، مشارکت و پشتيباني بيش از            .  مبادرت کردند 
 .کارمندان شرکت را به همراه داشت هزارتن از کارگران و 

خواست اوليه کارگران همان پرداخت حقوق معوقه بود که اکنون به              
بسيار   سه ماه بالغ گرديده و زندگي روزمره خانواده هاي آنها را                 

تعويض مديريت، مخالفت با خصوصي . دشوار وطاقت فرسا کرده بود
بندي مشاغل    طرح طبقه   هاي کارگري و اجراي       سازي، پرداخت پول ُبن   

افشاي ماهيت و عملکرد     .  هاي آنان بود     نيز از جمله ديگر خواست      
و متقابالً، تأکيد بر حق داشتن         کارخانه    »شوراي اسالمي کارگران  «

سنديکاي مستقل کارگري هم از مطالبات آنها در اين حرکت اعتراضي           
زندگي و  «،  »!ايم  ايم، گرسنه   گوييم گرسنه   ما مي «   شعارهايي چون   .  بود

و   »!لياقت، استعفا، استعفا     مدير بي «،  »!معيشت حق مسلم ماست     
پيمايي و    ، درجريان راه  »!خواهيم  خواهيم، نمي   عرضه، نمي   بي  نماينده  «

  .تحصن داده شده و يا بر پالکاردهاي آنها نقش بسته بود
مسئوالن حکومتي، طبق معمول، در برخورد با اين حرکت قاطع                  

ضمن   آنها  .  تپه به ترفندهاي گوناگوني دست يازيدند         کارگران هفت 
 »ضد شورش «گردآوري جمع انبوهي از نيروهاي انتظامي و گارد            

کنندگان، بار ديگر به       پيمايان و تحصن       خود و محاصره نظامي راه     
مثالً .  دادن وعده و وعيد همراه با هشدار و تهديد مبادرت کردند                 

تن شکر به     ۵٠٠قرارست  «که    فرماندار شوش ضمن دادن اين وعده        
، تهديد کرد که    »فروش برسد و بعد آن حقوق کارگران پرداخت بشود        

اعتراضاتشان ادامه بدهند آن را به منزله امنيتي تلقي           اگر کارگران به    «
در ششمين روز اعتصاب، نيروهاي امنيتي و انتظامي به         .  »خواهد کرد 

تجمع کارگران حمله کرده و با ضرب و شتم آنان، عده زيادي زخمي                
. ادامه دادند   کردند، ولي کارگران به حرکت اعتراضي خود پيگيرانه            

تهديدات وزارت اطالعات، احضار و بازداشت تني چند از اعتصابگران          
کارگران در مقابل اداره       .  هم خللي در حرکت آنان به وجود نياورد          

 .اطالعات شوش تجمع کرده و توانستند ياران در بند خود را آزاد کنند
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که در  )  »خودماني سازي «در واقع   (اجراي سياست خصوصي سازي     
افسار گسيخته    تبليغات رسمي حکومتي و از سوي طرفداران ليبراليسم         

شود، در حقيقت يکي از         بحران جاري مطرح مي      »عالج«به عنوان    
تپه   شرکت نيشکر هفت    .  عوامل عمده ايجاد و يا تشديد آن بوده است          

نيز که از چند سال پيش مشمول اين سياست گرديده و از طرف دولت               
واحدهايي که بايستي به بخش خصوصي         احمدي نژاد هم در فهرست       

واگذار شوند جاي گرفته است، از عواقب آن طي همين دوره مصون               
اخراج و يا به اصطالح تعديل دو هزار نفر ديگر از پنج                  :  نمانده است 

هزار کارگر شاغل در اين کارخانه، جهت آماده سازي آن براي                    
خصوصي سازي، از چندي پيش در دستور کار مديريت شرکت قرار               

کاهش مزايا و کمک      تعويق در پرداخت دستمزدها، حذف و . گرفته است
که به عنوان بخشي از دستمزد کارگران قبالً به آنها            (ها وغيره     هزينه

شگردهاي شناخته شده مديران و            از جمله     )  شده   پرداخت مي  
کارفرمايان در اين عرصه بوده است تا از اين طريق، تعداد هر چه                  

مستأصل و ناچار به پذيرش اخراج و بيکاري           بيشتري از کارگران را     
به )  در صورت ادامه فعاليت واحد     (مانده کارگران را نيز        کنند و باقي  

از طرف ديگر نيز، مديريت      .  قراردادي و موقتي تبديل نمايند       کارگران  
به   هاي متعلق به شرکت را          اين کارخانه بخش قابل توجهي از زمين        

) غير از نيشکر    (فروش رسانده تا به کشت محصوالت ديگري                
. کرده است   اختصاص يابد و در همين حال مبادرت به کاهش توليد هم            

هزار تن شکر بوده،      ١۲٠چنانکه متوسط توليد اين واحد که قبالً حدود         
يافته است و در سال جاري نيز         هزار تن کاهش      ۵٠در سال گذشته به     

هکتار   ۲٠٠به حدود    )  هزار هکتار   ۲از  (سطح زير کشت نيشکر آن        
توجه است که در جريان اعتصاب اخير کارگران          قابل  .  پايين آمده است  

دادند که با فروش بخشي ديگر از           اين کارخانه، مديران آن وعده مي      
و ماشين آالت شرکت، حقوق معوقه آنها را پرداخت خواهند               اراضي  

بود،   »کردن  آفتابه خرج لحيم    «تحقق اين وعده، در واقع، به معني        !  کرد
ها و ماشين آالت، موجوديت اين واحد توليدي           زيرا که با فروش زمين    

از اين رو هم کارگران         .  گرديد  و نتيجتاً اشتغال کارگران، منتفي مي       
ها بلکه با      اعتصابي مخالفت خود را نه تنها با فروش اين دارايي                

  .تپه، مورد تأکيد قرار دادند هفت سازي کارخانه نيشکر  خصوصي
اما سوء مديريت، حيف و ميل، فساد و سوء استفاده مالي که بر غالب                

نيشکر هفت تپه حاکم      هاي دولتي و از جمله شرکت         مؤسسات و شرکت  
. بوده و هست، يکي ديگر از عوامل تشديد بحران مورد بحث بوده است            

امنيتي و نظامي، بدون برخورداري از         اللهي،    درجايي که عناصر حزب   
هاي تخصصي الزم به رياست هيأت            تجارب مديريتي و صالحيت     

شوند، نه فقط بهبود و        هاي دولتي گمارده مي      بنگاه  مديره و مديريت     
توسعه بلکه اداره امور جاري و توليدي اين واحدها نيز با اختالالت                

هاي توليد    ماندگي شيوه   اين امر، به عالوه عقب    .  شود  فراواني مواجه مي    
به موقع و منظم،      آالت و عدم نوسازي       و مديريت و فرسودگي ماشين    

به .  شود  ها مي   هاي جاري و انباشته شدن بدهي        باعث باالرفتن هزينه  
هاي   کارخانه نيشکر، حجم بدهي     طوري که طبق نامه کارگران اعتصابي       

از سوي ديگر، اُفت    .  شود  ميليارد تومان بالغ مي     ٨۵اين واحد به حدود     
تمام شده توليدات، امکان رقابت با محصوالت          کيفيت و افزايش قيمت      

خارجي و وارداتي را کاهش داده و به نوبه خود، مشکالت مضاعفي               
با توجه به اين مسائل، همانطور      .  آورد  واحد توليدي به وجود مي      براي  

اظهار داشته    اي راديويي     که يکي از کارگران اعتصابي نيز در مصاحبه       
اخراج هيأت مديره کارخانه که از عناصر امنيتي و نظامي هستند و به             «

از جمله    »اند  ورشکستگي آن شده     خاطر نداشتن تخصص باعث        
  .هاي اعتصابگران بوده است خواست

هاي اخير نيز مزيد بر        در همين حال، واردات گسترده شکر در سال         
افزونتر  علت شده و بحران گريبانگير صنايع قند و شکر را شدتي                  

واردات و تجارت عمده شکر نيز، نظير برخي ديگر از             . بخشيده است 
 بخشي از مافياي   ارزاق عمومي و کاالهاي وارداتي، در انحصار 



 ١۴٩اتحـاد کـار     ۲۲صفحـه     ١۳٨۶آبـان    

سه سال گذشت و ما بدون حضور        .  بود که فرهاد رفت     ۸۳آبان ماه سال    

شائبه   براي ما که همه به حضور بي         .شويم  فرهاد، وارد سال ديگري مي    

فرهاد خو گرفته بوديم، حتي تصور آن را هم نداشتيم که روزي بدون او               

زندگي بدون فرهاد ادامه يافته است، اما ياد و خاطره او              .  خواهد گذشت 

 .همواره چون خود او همراه ما بوده است

در اين شکي نيست که زندگي هيچ کدام از ما ابدي           .  مرگ را گزيري نيست   

هنوز .  آنچه آن روز ما را غافگير کرد، عزيمت زود هنگام فرهاد بود. نيست

همه ما همراه همسر و فرزندان و اعضاي ديگر خانواده او از خود سوال                

هنوز هم ما همه، وقتي با گرهي در          .  کنيم که چرا اين قدر زود رفت          مي

انديشيم و اين     شويم، بالفاصله به جاي خالي فرهاد مي        کارمان مواجه مي  

. دهد  ياد او نيز به ياران او قوت مي         .  کرد  بود، چه مي    که اگر فرهاد مي    

 .صداقت و صميميت او در لحظات دشوار سرمشقي براي همه ياران اوست

. انساني که سرشاراز عواطف انساني بود.فرهاد انساني بودبا قلبي بزرگ

محبت به  .  دريغ آنجا بود    هر کجا که کسي نياز به کمک داشت، فرهاد بي          

 . گفت هيچگاه به کسي نه نمي. ها را جزو وظائف انساني مي دانست انسان

  به ياد فرهاد ما
 )فرهاد(به مناسبت سومين سالگرد درگذشت رفيق فرشيد شريعت 

 حوالي دانشگاه,بهارهزار و سيصد و هشتاد وشش 
 

هوا تازه است، زمستان سردي را پشت سرگذاشتيم و اکنون تهران در             
دانشگاه را به قصد چاي ترک       .  يکي از زيباترين روزهاي خويش است      

ها،   خيابان انقالب؛ شلوغ و دوست داشتني، کتاب فروشي            .  کنيم  مي
اوايل .  رسيم  قدم زنان تا چهارراه ولي عصر مي         .  ها  خاطره تحصن 

نيروي انتظامي طرح ضربتي حجاب را به اجرا               .  ارديبهشت است  
شود که آزادي اندکي را که از دوره رياست                باورمان نمي .  گذاشته

جمهوري خاتمي در لباس پوشيدن داشتيم اکنون در آستانه نابودي              
هاي امير کبير چند روزي است که به خاطر مسايل درون                 بچه.  است

دانشگاهشان در تحصن هستند و نيروي انتظامي با بهانه و بي بهانه               
تمام خيابان قلمرو ماشينهاي گشت     .  گذارد  اي چهار راه را تنها نمي  لحظه

 .ارشاد است
. دارد  در حال شوخي و خنده هستيم که ماشين گشت کنارمان نگه مي             

مامور زن گشت از ماشين پياده ميشود        .  هر چهارنفرمان مقنعه داريم   
يک نفر را از بين ما انتخاب مي کند و          .  چادر ملي پوشيده و آرايش دارد     

گمانمان اين است که کار به يک       .  شود  او از ما جدا مي    .  زند  صدايش مي 
اما به  .  مانيم تا دوستمان بازگردد     شود و منتظرمي    تذکر ساده تمام مي   

 .برند شود و او را مي ناگاه در ماشين گشت بسته مي
دوستم سخت مريض است و بيماري مادر زادي دارد که نبايد تحت                

دويم و فرياد     هر سه نفرمان دنبال ماشين مي      . فشارعصبي قرار بگيرد  
زنيم تا بلکه ماشين يک لحظه بايستد و ما فرصت بيابيم تا توضيح                 مي

دهد   جواب مي . زنم  به دستيش زنگ مي   . دهيم که دوستمان مريض است    
من را   «: ميگويد. ريزد   کنم اشک مي       احساس مي  . لرزد   صدايش مي  

با يک مانتو بلند و يک بزرگتر که ضامنم شود بياييد آنجا . برند وزرا مي
حالت «: ميپرسم. »ترسم ازشون   مي. به بابا و برادرم نگوييد        .دنبالم

ميگن بايد ليوان   . آب بهم نميدن  . تشنه هستم «: جواب ميدهد   »چطوره؟
اش را از دست       هاي طوالني يک کليه      او به علت درمان    . »داشته باشي 

ازش . ترسم حالش بد شود       وحشت تمام وجودم را گرفته مي        . داده
کند حرف    خواهم گوشي را به مامور زن بدهد ولي مامور قبول نمي             مي
کنه بايد با شما صحبت        بگو دوستم التماس مي    «: گويم  بهش مي . بزند
شنوم که    صدايش را مي  . کند  و او حرفم را براي مامور بازگو مي          »کنه
تو تعهد ميدي بعدش     . نه، بگو بيان با يه مانتو وزرا دنبالت         «: گويد  مي
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 مانتـوي بلنـد سيـاه
 الدن

شايد يکي از   .  گذاشت  در حد بضاعتش و بيش از آن نيز از خود مايه مي              

ساعت زندگي،    ۲۴دالئل اين عزيمت زود هنگام هم همين بود که او در                 

 .ساعته بود ۴۸همواره در تالش کاري 

اش را وقف رسيدن به هدف          تمام زندگي .  فرهاد انساني آرمانخواه بود    

هاي برابر براي همه      تر و در خدمت ايجاد فرصت       تر و عادالنه    جهاني انساني 

از همان روزگار نوجواني، زماني که هنوز يک دانش آموز             .  ها کرد   انسان

بود، تا روزي که ديگر قلبش از تپش باز ايستاد، در راه اعتقادات و                      

 .هايش خستگي نشناخت آرمان

يافته براي تحقق     فرهاد انساني بود معتقد به تشکيالت و مبارزه سازمان          

اش معتقد به تشکيالت بود، او هر         او نه فقط در زندگي سياسي     .  اهداف خود 

کجا که بود، يک پاي تشکيالت بود، او در هر تالش جمعي با ديگران نيز، در                

همين خارج از کشور همواره به دنبال سازمان دادن هر گام کوچکي بود که               

اي که    هاي سازمانيافته   رد پاي او را در تمامي حرکت   . ديد امکاني براي آن مي

و حتي  _  اي داشت     که او در آن ها نقش برجسته       _  اش    در محيط زندگي  

 .توان به عينه پي گرفت فراتر از اين محيط، مي

 .خاطره او نيز. حضور گرم فرهاد همواره گرمابخش محيط فعاليت ما بود

 .يادش گرامي باد
 

 ۲۰۰۷نوامبر _  ۱۳۸٦آبان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران   

  »هفت تپه«مبارزه پيروزمندانه كارگران نيشكر 
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سرانجام مسئوالن رژيم در برابر استقامت و پايداري کارگران اعتصابي،            
دريافت . هاي آنان شدند خواست اي از  نشيني و پذيرفتن پاره ناگزير به عقب

هاي کارگران    حقوق معوقه و برکناري مدير عامل شرکت از جمله خواست           
اگرچه کارگران اين    .  اعتصاب ده روزه تحقق يافت        بود که در پي اين        

کارخانه جهت تأمين مطالبات بر حق خود هنوز موانع بسياري در پيش رو             
هاي   دارند، اما در شرايط حاکم و در موقعيت تدافعي دشواري که بر حرکت               

نسبي اين اعتصاب نيز قابل       صنفي کارگران تحميل گرديده است، موفقيت       
 .توجه و حائز اهميت بسيار است

مهر،    ۲۴اي در        کارگران مبارز کارخانه نيشکر، با صدور اطالعيه             
  :هاي عاجل خود را در شش بند، شامل خواست

 .به عنوان مانع تشکل آزاد کارگران »شوراي اسالمي«انحالل      - 
حق تشکيل سنديکاي مستقل و بدين منظور، تشکيل مجمع عمومي در                  - 

 .گيري درمورد شرايط کار تصميم بعدازظهر هرپنجشنبه براي  ۲تا  ١ساعت 
 .بازگشت به کار کارگران قراردادي و انعقاد قرارداد با همه آنها   - 
 .ها به عالوه پاداش و ُبن پرداخت فوري همه طلب    - 
 . بندي مشاغل اجراي طرح طبقه    - 
 .آور برشمردن کار آنها به عنوان کارهاي سخت و زيان   - 

با مديريت جديد مطرح ساخته و اعالم کردند که بر تحقق آنها پافشاري                 
خطراتي که کار و       با در نظر گرفتن خواست ها و همچنين           .  خواهند کرد 

هاي   کند و نيز محدوديت     اشتغال اين دسته از کارگران را همچنان تهديد مي        
آميز   توان انتظار داشت که حرکت موفقيت        مي  مبارزات موردي و مقطعي،      

  .ترآتي باشد هاي وسيع اي براي حرکت تپه، درواقع مقدمه اخير کارگران هفت
تپه، درعين حال، از تجارب          مقاومت و مبارزه کارگران نيشکر هفت         

ايران برخوردار    طلبانه کارگران     هاي معيني در مسير مبارزات حق        ويژگي
تپه تالش کردند که پشتيباني و مشارکت ديگر              اعتصابگران هفت :  بود

شرکت .  حرکت خود جلب نمايند      کارگران و فعاالن کارگري را نسبت به           
هاي رژيم و سوء      که در اثر سياست   (تعدادي از کارگران کارخانه قند دزفول       

) اند  کارخانه به تعطيلي کشانده شده و کارگران آن هم بيکار شده             مديريت  
پشتيباني قاطع    در تظاهرات و تحصن کارگران کارخانه نيشکر و نيز اعالم           

تهران،   »سنديکاي کارگران شرکت واحد    «از اين حرکت کارگران از جانب         
همچنين اين  .  تپه در اين زمينه بود       اي از موفقيت کارگران هفت          نشانه

هاي   کارگران کوشيدند که براي خنثي کردن سکوت و سانسور رسانه              
تر آن،    حرکت آنان و تالش براي بازتاب هرچه وسيع           داخلي در انعکاس     

با .  المللي برقرار نمايند    هاي خارجي و مجامع بين       ارتباطاتي را با رسانه   
المللي   کنفدراسيون بين «و    »سازمان جهاني کار   «هايي به      ارسال نامه   

ضمن طرح    تپه    ، کارگران اعتصابي نيشکر هفت      »هاي کارگري   اتحاديه
خواست ها و درخواست حمايت اين نهادها از مطالبات قانوني و                      

جهت اجراي تعهدات      شان، از آنها خواستند که دولت ايران را                عادالنه
   .المللي آن زير فشار قرار دهند بين



 ۲۳صفحـه    ١۳٨۶آبـان    ١۴٩اتحـاد کـار     

، ده ها تن از فرانسويان و ايرانيان مقيم          )مهر  ۱۸(اکتبر    ١٠چهارشنبه  
پاريس، با لباس سياه به نشانه عزاداري، در يک گردهمايي در مقابل              

 .اپراي باستيل شرکت نمودند

اکتبر روز جهاني عليه مجازات اعدام،          ١٠امسال هدف عمده حرکت      
فراخواندن دولت هاي جهان براي دادن راي مثبت به قعطنامه مجمع              

 .عمومي سازمان ملل، براي تعليق بين المللي مجازات اعدام بود
" همگي بر ضد مجازات اعدام     ":  هاياين تظاهرات به دعوت سازمان        

ECPM                ائتالف جهاني بر ضد مجازات اعدام، سازمان مسيحي ،
، فدراسيون بين المللي      ACATمبارزه براي لغو شکنجه و اعدام            

، LDH، جامعه حقوق بشر فرانسه        FIDHجامعه هاي حقوق بشر       
و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران            RSFگزارشگران بدون مرز     

LDDHI انجام گرفت. 
در اين تظاهرات، دبير کل حزب سبزهاي فرانسه و تعدادي از                     
نمايندگان وشهر داران اين حزب، نماينده حزب سوسياليست هاي              

 .سازمان همجنسگرايان شرکت نمودند Tjenbé Rèdنماينده فرانسه، 
سازمان   ٦۰ائتالف جهاني بر ضد مجازات اعدام مرکب از بيش از                

غير دولتي، وکالي دادگستري، سنديکاها و ارگان هاي محلي در                 
هدف نهايي اين ائتالف جهاني، الغاي مجازات          .  سراسر جهان است   

 . اعدام در کشورهايي که اين حکم در آنها رايج است ميباشد

 

 تظاهرات آرام در پاريس

 به مناسبت پنجمين سالروز جهاني
 بر ضد مجازات اعدام

 

نفر از    ۲٠٠آبان، بيش از       ١۳روز يکشنبه    
دانشجويان دانشکده مديريت دانشگاه تهران      

دانشجوي   ۳اعتراض به ادامه بازداشت        در  
در بند پلي تکنيک مجيد توكلي، احمد قصابان        

بازداشت   و احسان منصوري، و همچنين          
آرمان صداقتي، بهنام سپهرمند و مازيار           
سميعي، تجمع اعتراض آميز و تريبون آزادي       

 .  را برگزار کردند
به گزارش خبرنامه اميركبير، در ابتداي اين         
مراسم، فريد هاشمي از دانشجويان                
دموكراسي خواه دانشگاه تهران، طي              

ما اينجا جمع شده ايم تا         «:  سخناني گفت   
صداي اعتراض خود را نسبت به محدود            

سه   کردن آزادي هاي آکادميک، بازداشت         
اهورايي در بند پلي تکنيک و سه دانشجوي          
بازداشت شده در دانشگاه عالمه به گوش           

آزاد براي    اين تريبون    .  مسئولين برسانيم 
نشان دادن اين است که دانشگاه هنوز زنده          
است و تا ما زنده ايم مستبدين از دست ما             

اينجا جمع شده     ما  .  آسايش نخواهند داشت  
اين .  ايم تا صداي فرياد ما را دوباره بشنوند        

اولين تجمع در دانشگاه تهران است و تا              
 .» ادامه خواهد داشت آزادي دانشجويان 

سپس صادق شجاعي، عضو انجمن اسالمي       
. دانشگاه عالمه، به سخنراني پرداخت             

: كرد  شجاعي در سخنراني خود خاطرنشان       
شاهد بوديم که در دانشگاه تهران به               «

دانشجويان اجازه پرسيدن سواالت خود از        
در   چندي پيش     .  احمدي نزاد را ندادند       

دانشگاه عالمه دانشجويان بازداشت شدند و      
امروز در دانشگاه تهران شاهد تجمع ديگري        

اتحاد و انسجام     هستيم که اين نشان دهنده       
ما در دانشگاه عالمه جهت     .  دانشجويان است 

 ملغي کردن احکام انضباطي و آزادي  

و    »کالس فايده نداره      همکالسي زندانه     «
با اين    »دانشگاه پادگان تعطيل بايد گردد      «

  .  تصميم شوراي صنفي همراهي كردند
مجتبي بيات، دبير سابق انجمن اسالمي             
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،            

گرفته با    ضمن انتقاد از برخوردهاي صورت      
دانشجويان از سوي جريان حاکم اعالم            

متاسفانه امروز در دولت نهم شاهد      «:  داشت
موازي هستيم    رشد روز افزون انجمن هاي       

که داعيه دار پيگيري مطالبات دانشجويي           
اما آنها ثابت کرده اند که کارکردي         .  هستند

سوي اهداف جريان اقتدارگرا      جز حرکت در    
عضو سابق شوراي مركزي دفتر       .  »ندارند

تحيكم وحدت در ادامه از همه تشکل هاي            
مستقل دانشجويي و از اساتيد دانشگاه              

خواستار پيگيري وضعيت دانشجويان            
  .  بازداشتي شد

در پايان اين مراسم بيانيه انجمن اسالمي           
. دانشکده مديريت دانشگاه تهران قرائت شد       

دانشجويان و    در اين بيانيه به ادامه بازداشت       
شديدا اعتراض شده     ۲٠۹شکنجه آنان در بند     

همچنين در ادامه اين بيانيه گفته شده          .  بود
داليل بازداشت سپهرمند      بود كه يکي از        

عضويت او در انجمني بود که هيچ گاه تسليم         
طيف سنتي انجمن اسالمي دانشگاه تهران          

در پايان، دانشجويان با سر دادن            .  نشد
دانشجو «،   »مرگ بر ديکتاتور    «شعارهاي   

دانشجوي «و    »مي ميرد، ذلت نمي پذيرد       
با حرکت در صحن      »زنداني آزاد بايد گردد     

دانشكده مديريت دانشگاه تهران، تريبون          
   .  خود را پايان دادند

 خبرنامه اميركبير
 

  تجمع دانشجويي در دانشگاه تهران
 

 در اعتراض به بازداشت گسترده دانشجويان   

 ۴بوديم که باز هم         دانشجويان جمع شده     
آن ها  .  دانشجوي ديگر بازداشت شده اند       

بدانند که ما خسته نيستيم بلکه کساني که هر         
را تهديد مي کنند، از دست         روز دانشجويان   

  .»  دانشجويان خسته شده اند
به گزارش خبرنامه اميركبير، در اين قسمت         
مراسم، سرود اي ايران توسط دانشجويان        

فرناز   معترض خوانده شد و در ادامه               
معيريان، از دانشجويان دانشكده اقتصاد          

رفتاري «:  دانشگاه عالمه طي سخناني گفت      
دانشجويان شد از     که در دانشگاه عالمه با        

جمله کشيدن گوني بر سر دانشجويان و            
ضرب و شتم آنان، با هيچ اراذل و اوباشي           

اگر امروز ما ساکت     .  است  صورت نگرفته    
بنشينيم به جايي مي رسيم که دانشجو بودن        

بسيج دانشكده مديريت به    .  »جرم خواهد شد  
بر هم زدن اين مراسم از پشت بلندگو           قصد    

آبان  کرد که با         ١۳اقدام به اعالم برنامه       
  .  اعتراض دانشجويان روبه رو شد

البر زاهدي، از فعالين دانشجويي دانشگاه          
تهران و عضو انجمن دموكراسي خواه اين          

محدوديت ها و     دانشگاه، درحالي که به اعمال      
فشارهاي وارده بر فعالين دانشجويي و            
روشنفکران جامعه معترض بود، خواستار        

دانشجويان تا آزادي     ايستادگي بيش از پيش     
  . ها شد هايشان ولغواين محدوديت همکالسي

در ادامه برنامه يکي از دانشجويان دانشکده        
مديريت ضمن قرائت بيانيه شوراي صنفي         

شوراي صنفي    اين دانشگاه اعالم نمود که        
. پيگير وضعيت بهنام سپهرمند خواهد بود         

همچنين مجري تريبون اعالم كرد کالس هاي       
در اعتراض به بازداشت           ١۳:30ساعت   

دانشجويان حاضر  .  دانشجويان تعطيل است  
 در اين تجمع  با  سر دادن  شعارهاي  
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 يورو  1/5:   بها معادل

 

اخيرا بيست و سه تن از فعاالن سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشورمان به دعوت کانون مدافعان حقوق                   
اين کميته، پشتيباني خود را از      .  اند  دفاع از انتخابات آزاد ايجاد نموده       اي براي     بشر گردهم آمده و کميته    

اساس ضوابط تعريف شده در        اي توضيح داده است، که بر           گانه  آزادي انتخابات با معيارهاي بيست     
  .هاي آن، تنظيم شده است هاي جهاني حقوق بشر و ميثاق اعالميه

، که تا حدودي دموکراتيک     ۱۳۵۸جز انتخابات اولين دوره مجلس در سال           در جمهوري اسالمي ايران به    
هاي   ها، نه احزاب و سازمان       در تمامي اين دوره    .  برگزار نشده است    برگزار شد، هيچ انتخاباتي، آزاد       

امکان شرکت در انتخابات را        اند و نه افراد مستقل منتقد و آزاديخواه              سياسي اپوزيسيون آزاد بوده    
در .  هاي حکومتي تا حد محدودي وجود داشته است           رقابت در انتخابات، حداکثر براي جناح      .  اند  داشته
هاي حکومتي نيز بسيار کمتر شده         براي جناح   »آزادي«و    »رقابت«ساله اخير، حتي همين حد از          چند  
احمدي نژاد و در فضاي بحران اتمي و احتمال بروز جنگ،              اين سياست با روي کار آمدن دولت         .  است

تر   تر و گزينشي    دموکراتيک  تر، ضد     بيش از پيش تشديد شده است و انتخابات مجلس هشتم بازهم بسته            
 .برگزار خواهد گشت

هاي چپ و آزاديخواه همواره در برابر اين انتخابات غيردموکراتيک موضع اعتراضي               احزاب و سازمان  
انتخابات، در آن شرکت نکرده و مردم را به تحريم انتخابات تشويق               داشته و غالبا به دليل آزاد نبودن         

دمکراتيک و يا در چارچوب ضوابط          برگزاري انتخابات بر اساس معيارهاي شناخته شده           .  اند  کرده
صحيح و    هاي آن، تضميني است براي يک انتخابات           تعريف شده در اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق         

گذارد و با سياستي که        نقض گسترده اين ضوابط، جائي براي شرکت در انتخابات باقي نمي             .  عادالنه
کنند، جائي براي حق انتخاب آزاد مردم در آينده نيز باقي                حکومت دنبال مي    تصميم گيرندگان اصلي     

نيازهاي اوليه دمکراسي و حاکميت مردم        ما همواره از انتخابات آزاد به عنوان يکي از           .  نخواهند گذاشت 
ماهيت و    ايم، ولي درعين حال بر اين باوريم که جمهوري اسالمي بنا به                  بر سرنوشت خود دفاع کرده     

  11صفحه     .سابقه عملکردش، هيچگونه سازگاري با انتخابات آزاد ندارد

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 بـراي انتخـابـات آزاد مبـارزه كنيـم

 کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

  »هفت تپه«مبارزه پيروزمندانه كارگران نيشكر 

  به ياد فرهاد ما 
 به مناسبت سومين سالگرد درگذشت

 )فرهاد(رفيق فرشيد شريعت 

 22صفحه 

تپه خوزستان که در اعتراض به عدم پرداخت            هزار کارگر کارخانه نيشکر هفت       اعتصاب و تحصن پنج   
هاي   مهر آغاز شده بود، با تحقق برخي از خواست              ۷هاي صنفي از شنبه         خواست  حقوق و براي     
کارگران اين کارخانه اعالم کردند که تالشها و مبارزات خود            اما  .  مهر به پايان رسيد     ١٨اعتصابگران در   

  .گيرد، پي خواهند گرفت برمي هايشان که موارد مهمتري را در  را تا تأمين ديگر خواست
هاي صنفي    اعتصاب گسترده کارکنان اين واحد بزرگ صنعتي در مهرماه، آخرين مورد از رشته حرکت              

پرداخت     که تأخير مکرر در      ١۳٨۵از ابتداي سال     :  يک سال و نيم اخير بوده است         اعتراضي آنان در    
کارخانه شروع شد، تا مهر امسال پانزده حرکت اعتراضي به            حقوق و دستمزدهاي کارگران و کارمندان       

مشترک آنها دريافت نکردن حقوق به مدت دو           اشکال گوناگون در اين واحد به وقوع پيوسته که فصل             
تپه بوديم    کارگران نيشکر هفت    خرداد ماه امسال شاهد اعتصاب شش روزه         .  ماه و يا بيشتر بوده است     

وسيله   خرداد، با قول مديريت مبني بر پرداخت حقوق معوقه و تعيين مهلت ده روزه به                         ١۳که در   
خرداد و بستن جاده ارتباطي کارخانه از          ۲۳لکن اعتصاب وسيع ديگري در       .  اعتصابگران، خاتمه يافت  

در همين  .  ضروري بود تا مديران را ناگزير به انجام وعده و پرداخت حقوق معوقه کند                 جانب کارگران   
  .مديره شرکت نيز بار ديگر توسط کارکنان مطرح گرديد اعتصاب بود که خواست اخراج هيات 

ترين واحدهاي توليد شکر کشور        يکي از بزرگترين و قديمي       »تپه  شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت      «
کارخانه توليد شکر از نيشکر، تنها يکي از           . رسد  سال مي   ۵٠آن به قريب به       است که سابقه فعاليت      

و توليد    »پارس«چون توليد خوراک دام، کاغذ سازي         واحدهاي اين مجتمع است که واحدهاي ديگري         
پيش داراي بيش از هفت هزار         کارخانه نيشکر چند سال       . گيرد  را در برمي     »حرير«دستمال کاغذي    

هزار نفر    ۳حدود  . هزار نفر رسيده است     ۵هاي مکرر، در حال حاضر به        »تعديل«کارگر بود که در پي      
 ١۵شوند، در حالي که بسياري از کارگران شاغل داراي سابقه              محسوب مي   »قراردادي«از اينها کارگر    

   .بيشتر هستند ساله و يا 
هاي جمهوري اسالمي، دامنگير بخش بزرگي از          بحراني که در ساليان گذشته، در اثر مجموعه سياست         

شده و بعد از تعطيلي و نابود کردن تعداد وسيعي از واحدهاي رشته نساجي، در                  صنايع موجود ايران    
هاي قند و شکر گرديده است، زمينه ساز           و به ويژه کارخانه    هاي اخير متوجه رشته صنايع غذايي          سال

عوامل اين بحران   . روبرو شده است   معضالت بسياري است که کارخانه نيشکر هفت تپه نيز با آنها                 
بار آن در اينجا     اند، پيامدهاي دردناک و فاجعه        هرچه باشد، که کارگران هيچ نقشي در ايجاد آن نداشته          

  21صفحه  .  شود نيز بر کارگران و خانواده آنان تحميل مي


