
 

 

 آذر، روز دانشجـو ۱۶سـالروز
 

 براي آزادي دانشجويان بازداشتي مبارزه كنيم  
 2صفحه اعالميه مشترک در رابطه با دستگيري دانشجويان چپ و آزاديخواه               

 

 ما خواستار آزادي فوري دانشجويان دستگير شده هستيم
 آذر، روز دانشجو، جمهوري اسالمي، شماري از دانشجويان چپ را بازداشت نمود ۱٦در آستانه 

 3صفحه کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران                  
 

 ي كانون نويسندگان ايران در اعتراض به بيانيه  
 2صفحه  بازداشت دانشجويان  

 

 »دانشگاه، آخرين سنگر آزادي«تجمع 
 گراميداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران

 8صفحه                 خبرنامه اميرکبير   

 ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران
 ١۳٨۶آذر                 

١ ٥ ٠ 

 

 كمـونيـزم
 و حزب كمونيست فرانسه،

  كدام آينده؟
 13صفحه        احمـد آزاد: گردآوري        

 جغـرافيـاي سيـاسـي آمـريـكا 
 تغييـر مي كـند

Werner Biermann & Arno Kloenne 
 15صفحه    برگردان ناهيد جعفرپور 

 

 نجـوا كننـدگان جنـگ،
 در عـراق چه مي گذرد؟

 هاي عراق اشغالي پشت صحنه وبالگ
Andrea Bistrich 

 17صفحه برگردان ناهيد جعفرپور    
 

 در آناپـوليـس چه خواهـد شد؟
 

 

 
 
 

Uri Avnery 
 19صفحه برگردان ناهيد جعفرپور    

 گزارش البرادعي، بحران هسته اي و خطر جنگ 
 4صفحه     مسعـود فتحـي              

 

 ق جنـگ محتمـلـتعلي
 نتيجـه گـزارش سـازمان هاي اطالعـاتي آمريـکا

 و فرصتـي دراختيـار تمـامي طـرف هـاي درگيـر 
 5صفحه     رضـا اکـرمي                  

 هـاي نمـاينـدگان ديدگـاه
 شرکت کننـده در

نيـروي  ۹نشسـت مشتـرک 
 خـواه جمهـوري

 

ــت               ــوق ــوراي م ــخ از ش ــود راس ــم ــح م

هـاي چـپ ايـران، مـجـيـد                سوسياليـسـت  

پور از سازمان فدائيان خلـق ايـران      عبدالرحيم

و رئوف کعبي از سـازمـان اتـحـاد         )  اکثريت( 

 فدائيان خلق ايران
 9صفحه         نشريه اتحاد کار              

 

شرکت واحد و  انسنديکاي کارگر
 اقدام عليه امنيت ملي«

 »نظـام و تبليـغ عليـه
 

 ايران کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق

 11صفحه             

 

 اي هـاي زنجيـره سـالگرد قتـل
 

 اي هاي زنجيره در نهمين سالگرد جنايات سياسي موسوم به  قتل
 !يابي به حقيقت مبارزه كنيم براي دست

 6صفحه              کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران                 
 

 مراسم نهـمين سـالروز قتـل مختـاري و پوينـده
 7صفحه          دويچه وله                         

 

 جلوگيري از برگزاري مراسم سالگرد فروهرها
 6صفحه             پرستو فروهربا  دويچه ولهمصاحبه             

 

 بيانيه ي كانون نويسندگان ايران
 به مناسبت نهمين سالگـرد قتل

 24صفحه محمد مختاري و محمدجعفر پوينده        



 ١۵٠اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۶آذر    

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

با   »آذر  ۱٦«جمهوري اسالمي در سالگرد       
ها در تهران     يورش سازمان يافته به دانشگاه    

ها تن از      و شماري از شهرهاي کشور، ده        
احضار، تهديد  .  دانشجويان را دستگير نمود    

و بازداشت دانشجويان با هدف ارعاب و            
جلوگيري از برگزاري اجتماعات سراسري        

آذر با    ۱٦هاي کشور، پيش از         در دانشگاه 
دستگيري دانشجويان چپ آغاز شد و در           

آذر، اين تهاجم به اوج         ۱۸و    ۱٦روز هاي    
 .رسيد

هاي گسترده و تشديد          رغم دستگيري     به
ها، دانشجويان نه     فضاي امنيتي در دانشگاه    

تنها مرعوب نشدند بلکه در برابر تهاجم             
هاي   ارگان.  نيروي استبداد ايستادگي نمودند    

سرکوب جمهوري اسالمي براي برگزار           
نشدن گردهمائي دانشجويان چپ و دمکرات       

آذر از    ۱۸آذر و گردهمائي روز       ۱۳در روز   
اي دريغ نکردند، اما دانشجويان با        هيچ توطئه 

جسارت و مقاومت نقشه آنان را خنثي              
آذر دانشجويان با گرايش       ۱۸روز  .  نمودند

با حضور    ،فکري و تعلق اجتماعي متفاوت      
چشمگير در تظاهرات، همبستگي خود را           

ستيزان به نمايش      براي مبارزه عليه آزادي    
دانشجويان در اين دو روز گردهم       .  گذاشتند

را   »دانشگاه پادگان نيست  «آمدند تا صداي    
آنها اعالم کردند که در مقابل         .  فرياد کنند 

ستيزان خواهند ايستاد تا اين         تهاجم آزادي 
 .فتح نشود »سنگر آزادي«

ماموران امنيتي در روز دانشجو به                 
دانشجويان چپ که قصد داشتند مقابل             
دانشکده فني دانشگاه تهران اجتماع کنند            

تن از آنان را       ۳۰يورش برده و نزديک به        
 اين دانشجويان و ساير . دستگير نمودند

 

 براي آزادي دانشجويان بازداشتي مبارزه کنيم
 اعالميه مشترک در رابطه با دستگيري دانشجويان چپ و آزاديخواه

آذر در تهران و تعدادي       ۱٦برگزاري مراسم   
هاي کشور حاکي از آن است که  از شهرستان

و حتي دولت نظامي ـ       »دانشگاه زنده است  «
امنيتي جمهوري اسالمي نيز عليرغم سرکوب      
و بازداشت، قادر نيست که صداي اعتراض         

دانشجويان .  دانشجويان را خاموش سازد      
همچنان در دفاع از آزادي، دمکراسي و              
عدالت اجتماعي ثابت قدم هستند و همراه با          

هاي اجتماعي در مقابل پيشروي       ساير جنبش 
 .اند ارتجاع حاکم ايستاده

آذر به حاکمان نشان داد که          ۱۸گردهمائي  
اقدامات سرکوبگرانه و تفرقه افکنانه آنها           
تاثير جدي در صفوف متحد دانشجويان           

اتحاد، «ندارد و دانشجويان همچنان به شعار     
پايبند هستند و در برابر         »مبارزه، پيروزي 

استبداد و در دفاع از آزادي متحد و يکپارچه         
 .اند ايستاده

ما همصدا باساير نيروهاي آزاديخواه کشور،   
ضمن محکوم کردن يورش جمهوري اسالمي      

ها، همه آزاديخواهان را به مبارزه        به دانشگاه 
متحد براي آزادي هرچه سريعتر دانشجويان      

دانشجويان براي  .  خوانيم  بازداشتي فرا مي   
با حمايت همه   .  اند  آزادي به بند کشيده شده     

جانبه از دانشجويان در بند، صداي آنان را          
عليه استبداد و در دفاع از آزادي پرطنين             

 )۲۰۰٧دسامبر  ۱۳( ۱۳۸٦آذر  ۲۲ .کنيم
 حزب دمکرات کردستان ايران،

 حزب كومه له كردستان ايران،

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،

 اکثريت-سازمان فدائيان خلق ايران

هاي رژيم تحت     دستگير شدگان در اسارتگاه   
فشار قرار دارند و از حق تماس با خانواده و          

ها،   بنا به برخي گزارش   .  وکاليشان محرومند 
وزارت اطالعات براي تعدادي از دانشجويان       
چپ و فعاالن جنبش دانشجويي که در دوره         

ها   رياست جمهوري احمدي نژاد از دانشگاه       
اي در نظر     اند، تيم بازجويي ويژه     اخراج شده 

آنان قصد دارند دانشجويان         .  اند   گرفته
 .دستگير شده را از سايرين جدا کنند

براي تعداد ديگري از دستگير شدگان،              
روزنامه کيهان از هم اکنون سرگرم پرونده         

کيهان چهارتن از دانشجويان      .  سازي است 
آذر از تريبون        ۱۸کرد را که در روز            

تظاهرات براي دانشجويان سخنراني کردند و      
به دفاع از مطالبات خلق کرد در ايران                 
پرداختند، تجزيه طلب و عامل بيگانه ناميده و        
زمينه را براي سرکوب شديد آنان فراهم            

اين چهار تن به همراه ساير          .  کرده است 
 .بازداشت شدگان، همچنان دربند هستند

جنبش دانشجوئي روزهاي سخت و تلخي را        
جمهوري اسالمي در طي     .  گذراند  از سر مي  

تر از گذشته      يافته  دو سال گذشته سازمان     
هاي کشور    عليه جنبش دانشجوئي و دانشگاه    

احضار و دستگيري،     .  توطئه کرده است    
شکنجه و محاکمه دانشجويان، محروم کردن      

هاي    دائمي و موقت آنان، انحالل انجمن           
اسالمي، تعطيلي نشريات دانشجوئي، راه          

هاي    هاي وابسته به ارگان         انداختن تشکل  
هاي کشور و      سرکوبگر رژيم در دانشگاه     

اخراج استادان مستقل و برجسته، از جمله          
جمهوري اسالمي تالش    .  اين اقدامات است   

کرده است که فضاي پادگاني و امنيتي را در          
 .هاي کشور حاکم گرداند دانشگاه

 ي كانون نويسندگان ايران در اعتراض به بازداشت دانشجويان بيانيه        
 

 !مردم آزاده ايران

تن از فعاالن دانشجويي در خيابان، جلوي دانشگاه، محل کار و در منزل ناصر                   ۲۰ي شانزدهم آذر، بيش از         در سه روز گذشته، در آستانه      
ها، دعوت به برگزاري مراسم       ي ظاهري نيروهاي امنيتي براي اين بازداشت        بهانه.  اند  دستگير شده )  وکيل دانشجويان بازداشت شده   (زرافشان  

 .آذر از سوي دانشجويان است ۱٦روز 
      پيکار با                آذر، روز دانشجو، اعالم مي      ۱٦کانون نويسندگان ايران ضمنِ گراميداشت دارد که اين روز در بيش از پنجاه سال گذشته همواره نماد
ي   ي چند دهه    آنچه اين روزها بر اين دانشجويان رفته است، يادآور همان برخوردهاي سرکوبگرانه           .  خودکامگي و ستم و امپرياليسم بوده است      

 .گذشته است
 .کانون نويسندگان ايران خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط دانشجويان بازداشت شده است

 ۱۳۸٦ آذر ۱۴

 



 ۳صفحـه    ١۳٨۶آذر    ١۵٠اتحـاد کـار     

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

آذر، به    ۱٦جمهوري اسالمي در آستانه روز      
منظور ارعاب و برهم زدن مراسمي که قرار         
است دانشجويان براي گراميداشت اين روز،       

" نه به جنگ، دانشگاه پادگان نيست      "با شعار   
برگزار کنند، به فعاالن چپ دانشگاه يورش          

در .  است    آورده و تعدادي را دستگير کرده      
اخباري که از طرف دانشجويان منتشر شده        

شدگان چنين ذکر شده     است، اسامي دستگير  
 -۳.  انوشه آزادفر   -۲.  ايلومهدي گر   -۱:  است

نادر   -۵.  احسان آزادفر   -۴.  الناز جمشيدي 
سعيد حبيبي که به منزل و             -۶.  احسني
و به احتمال      استمراجعه نکرده      دانشگاه
 .استشده بازداشت هم  يشانزياد ا

بنا به گفته دانشجويان، شمار دستگير              
شدگان  رو به فزوني است و امروز دوشنبه          
نيز، تعداد ديگري از دانشجويان دستگير           

هاي    شده و فضاي دانشگاه و خوابگاه            
دانشجوئي، توسط نيروهاي امنيتي کامال          

منابع دانشجوئي، خبر از     .  پليسي شده است  
ها تن از دانشجويان به وزارت           احضار ده 

 .اند اطالعات داده
جمهوري اسالمي طي نزديک به سي سال           
حکومتش، تا آنجا که در توان داشته است از          
سرکوب و تعرض به حقوق مردم کوتاهي          

دانشجويان به عنوان بخشي از      .  نکرده است 
فرزندان مردم نيز از اين تعرض مصون             

دانشجويان در عموم کشورهاي      .  اند  نبوده
استبدادي يکي از نيروهائي هستند که براي         
باز کردن فضاي سياسي و مقابله با استبداد         

 . اند همواره در نوک پيکان مبارزه قرار داشته
اين جنبش به دليل اين که با فکر و دانش و              
انديشه سر و کار دارد، نيازمند گردش آزاد          

همين .  نظر و مدافع آزادي انديشه است           
هاي  خصوصيت براي اين که در حکومت         

استبدادي به طور عموم، و در جمهوري             
اسالمي، به طور خاص، دانشجويان را به           
 .يکي از اهداف تهاجم  تبديل کنند، کافي است

هاي اخير همواره  جمهوري اسالمي        طي سال 
آذر، روز دانشجو، به جنبش        ۱٦در آستانه   

دانشجوئي يورش آورده است و فعاالن اين         
جنبش را بازداشت و  روانه زندان نموده             

امسال نيز در آستانه اين روز، دوباره        .  است
ها را آغاز     ربودن دانشجويان فعال دانشگاه    

 .کرده است

 نشريه آرمان نو
 ...همه با هم فرياد بزنيم 

 

امسال را در شرايطي برگزار مي           آذر  ۱٦

کنيم که پيش از آنکه از سرکوب و سانسور          
و تهديد سخن به ميان آوريم، بايد از رشد            
ِ  جنبش                   بيش از پيش و بلوغ سياسي

جنبشي که تهديد نه     ...دانشجويي سخن گفت  
حرکت پيشروانه اش را به         تنها لحظه اي   

هاي   ديواره و حصار عقب نراند بلکه او را از     
تضادهاي عريان   دانشگاه به محيط بي رحم     

رشد جنبش دانشجويي،    ...جامعه پرتاب کرد  
چيز ديگري، نگرشي که دانشگاه       بيش از هر  

جدا مي   وار از جامعه   را با بررسيِ  جزيره     
مطالبات .  گرفته است    کرد، به سخره       

دانشجويان و پيوند انکارناشدني اش با            
امسال مسلماً در           مطالبات اجتماعي    

. چشم خواهد خورد   شعارهاي دانشجويان به
گستر جنگ و      مخالفت صريح با خطر سايه      
بر زندگي و       تحريم اقتصادي که امروزه     

سطح زندگي آنان سايه افکنده        حتي حداقل 
 ۱٦هر زمان ديگر در       است، مسلماً بيش از    

دفاع و   طرح، .آذر امسال فرياد زده خواهد      
توسط دانشجويان   پيگيريِ  مطالبات کارگري   

رساتر از هر زمان     آذر امسال   ۱٦مسلماً در   
پيگيري .  ديگري فرياد زده خواهد شد           

مطالبات زنان و طرح مسائل دختران               
دانشجو، مخالفت با تفکيک و نابرابري              

آذر امسال پرشورتر     ۱٦جنسيتي مسلماً در    
ي اينها    همه .از هميشه فرياد زده خواهد شد      

طرح مطالبات صنفي دانشجويان از       در کنار 
هاي اجتماعي با         ضرورت پيوند جنبش     

پيوند در سطوح    گر شدن اين    يکديگر و جلوه  
آذر ديگر نه     ۱٦.  هاي مختلف است    و عرصه 

فغان  گذشته و   روز ورق زدن خاطرات        
پراکنده، که روز بازيابي ريشه هاي مشترک        
جنبش کارگري، زنان، ضدجنگ، دانشجويي،      
کودکان و هر جنبش پيشرو و راديکال              

  .اجتماعي ديگر است

اکنون بيش از نيم قرن از  شانزدهم آذر سال   
روزي که در آن          .  گذشته است     ۱۳۳۲

حکومت شاه، سلف جمهوري اسالمي، به           
دانشگاه يورش آورد و در جريان اين حمله          
سه دانشجوي دانشکده فني، شريعت               

 نيا  احمد قندچي و مصطفي بزرگ       رضوي،  
از آن تاريخ تا کنون، اين روز         .  جان باختند 

سمبل مبارزه و مقاومت در دانشگاه  بوده           
هاي   است و هر سال در اين روز در دانشگاه         

سراسر کشور مراسم بزرگداشت برگزار         
آذر روز دانشجو ناميده        ۱٦شده است و      

آذر، سمبل اتحاد، مبارزه و         ۱٦.  شده است 
حکومت جمهوري اسالمي نيز    .  پيروزي است 

چون رژيم شاه، از همين شعار يعني از اتحاد   
و مبارزه دانشجويان در دفاع از حقوق و            

از .  ترسد  هاي پايمال شده مردم مي        آزادي
هراسد و از تجديد عهد       تحرک دانشجويان مي  

. آنان براي مقابله با استبداد واهمه دارد            
آذر و      ۱٦سرکوب امروز در آستانه            

ها در اين روز،      هاي متعدد به دانشگاه     يورش
 .بيان اين ترس و وحشت حکومت است

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق          
آذر و با      ۱٦ايران ضمن گراميداشت روز       

ها و      احترام به همه جانباختگان دانشگاه        
تجليل از مقاومت دانشجويان به بند کشيده         
شده، تهاجم به جنبش دانشجوئي و                 
دستگيري دانشجويان را محکوم نموده،           

ها و احزاب سياسي،  نهادها و                سازمان
انجمن هاي دموکراتيک و مدافع حقوق بشر         
را به اتحاد و به مبارزه براي آزادي زندانيان         

 .خواند سياسي و دستگير شدگان اخيرفرا مي
راه عقب نشاندن حکومت، راه بازداشتن آن         

هاي اجتماعي و      از تهاجم به فعاالن جنبش      
تشديد سرکوب و راه آزادي زندانيان               
سياسي دستگير شده، اتحاد و مبارزه،             

 .مقاومت و ايستادگي است
 

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 ۲۰۰٧دسامبر ۳برابر  ۱۳۸٦آذر  ۱۲

 ما خواستار آزادي فوري دانشجويان دستگير شده هستيم
 

 آذر، روز دانشجو، ۱٦در آستانه 

 جمهوري اسالمي، شماري از دانشجويان چپ را بازداشت نمود

 ۱۳۳۲آذر  ۱٦شهداي _ بزرگ نيا، قندچي و شريعت وزيري 

 



 ١۵٠اتحـاد کـار     ۴صفحـه     ١۳٨۶آذر    

پيش نويس آخرين گزارش محمد البرادعي         

مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي در            

ها بر بهبود در همکاري دولت          برخي زمينه 

ايران با آژانس تاکيد کرده ولي در عين حال          

هاي   اضافه کرده است که در برخي زمينه          

مورد سوال و در مورد درخواست اصلي           

شوراي امنيت سازمان ملل، دولت ايران            

آقاي البرادعي در گزارش . اقدامي نکرده است

خود تصريح نموده که ابهامات در مورد            

 ۱هاي سانتريفوژ اورانيوم از نوع پي         دستگاه

برخالف «برطرف شده است، اما          ۲و پي    

هاي   تصميمات شوراي امنيت، ايران فعاليت      

سازي را تعليق نكرده است و        مربوط به غني  

سازي   ي پيلوت غني       به فعاليت در كارخانه    

سازي سوخت نطنز     ي غني     سوخت و كارخانه  

ايران همچنين به ساخت      .  ادامه داده است   

ي     رآكتور تحقيقاتي تهران و عمليات كارخانه     

آقاي .  »توليد آب سنگين ادامه داده است          

اگرچه آژانس  «:  البرادعي نتيجه گرفته است    

كه از    هيچ اطالعات ملموسي به غير از آن           

طريق طرح اقدام پاسخ داده شده است،              

اي احتمالي      هاي هسته   درباره مواد و فعاليت   

اعالم نشده در ايران در اختيار ندارد، در             

هاي    موقعيتي نيست كه بتواند تضمين           

هاي    معتبري درباره نبود مواد و فعاليت          

اي اعالم نشده در ايران بدون اجراي             هسته

گزارش .  »كامل پروتكل الحاقي را ارائه دهد       

آقاي البرادعي همچنين بر شفاف نبودن ابعاد       

برنامه اتمي ايران انگشت گذاشته و همکاري        

 .دولت ايران را منفعالنه ارزيابي کرده است

عدم اطمينان و يا ترديد آژانس بين المللي            

انرژي اتمي در مورد ابعاد برنامه اتمي ايران،        

فقط از پنهانکاري اوليه دولت ايران در اين           

ها   تداوم اين پنهانکاري  .  گيرد  زمينه نشات نمي  

و همکاري قطره چکاني با آژانس بين المللي         

انرژي اتمي و عدم اجراي پروتکل الحاقي،           

سد راه حل مسائل مربوط به شفاف سازي          

همين روش هم    .  در اين عرصه بوده است      

هست که برنامه اتمي ايران را به شوراي             

 .امنيت سازمان ملل کشانده است

در اين گزارش نيز، گره کور همچنان فقدان          

اراده براي ارائه اطالعات جامع درمورد ابعاد       

هيچکس .  برنامه اتمي ايران به آژانس است       

جز جمهوري اسالمي ايران در لحظه کنوني         

استعفاي .  قادر به گشودن اين گره نيست         

 الريجاني از مسئوليت پيشبرد مذاکرات در 

سخن بر سر اين امر که آيا حتي به فرض              

سرپيچي ايران از اجراي مصوبه شوراي           

امنيت، دولت امريکا و يا هر دولت ديگري،            

حق تهديد ايران به حمله نظامي را دارد يا نه،          

نيست، که قطعا اگر به قوانين بين المللي              

احترام گذاشته شود، جز در مواردي که             

شوراي امنيت سازمان ملل براي پاسداشت        

صلح جهاني کار برد قهر را تجويز کند، که            

مصداق آن بسيار نادر بوده است، هيچ              

کشوري حق انجام چنين تهديدي عليه کشور       

همان قدر  .  عضو ديگر سازمان ملل را ندارد      

که صحبت احمدي نژاد در مورد حذف              

اسرائيل از روي نقشه جهان، محکوم و              

مذموم است، به همان اندازه هم بحث حمله           

نظامي از سوي دولتمردان اسرائيل و يا             

اياالت متحده آمريکا به تاسيسات اتمي ايران،       

در طول  .  ناشايست و غير قابل قبول است        

حيات سازمان ملل، حتي نقض يا نپذيرفتن          

مصوبات شوراي امنيت، الزاما منجر به تهديد 

. هاي آن هم کم نيستند      نمونه.  اند  نظامي نشده 

ايم که در توازن قواي          اما به تجربه ديده     

کنوني در جهان، اين گونه تهديدها حتي بدون      

تائيد سازمان ملل و با وجود مخالفت                

شوراي امنيت و نيز بر زمينه فقدان                  

هائي که گزارش البرادعي از آنها ياد          تضمين

کرده است، براحتي مي توانند به عمل تبديل          

شده و به فاجعه جنگي ديگر عليه کشور ما           

از اين رو، با گذشت هر روزي        .  منجر شوند 

هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي         که تالش 

بدون نتيجه بماند و دبير کل آن از ارائه               

هاي معتبر براي        گزارشي حاوي تضمين    

جهانيان در مورد ابعاد برنامه اتمي ايران،           

عاجز باشد، دامنه اين تهديدها بيشتر و              

 .بيشتر خواهد شد

هاي اقتصادي که بار  راه پايان دادن به تحريم

اصلي آن بر دوش مردم کوچه و بازار               

کند و به اقتصاد کشور هر روز          سنگيني مي 

زند و نيز، مرتفع      بيشتر از روز پيش لطمه مي     

نمودن هرگونه امکان حمله نظامي و درگير         

شدن در يک جنگ ديگر، همکاري فعال با             

آژانس بين المللي انرژي اتمي، اجراي پروتکل       

هاي شوراي      الحاقي، پاسخ به درخواست      

ادامه کوتاهي در    .  امنيت سازمان ملل است    

تواند عالوه بر فشارهاي          اين عرصه، مي    

اقتصادي، عواقب شوم ديگري براي کشور        

ما داشته باشد که مسئوليت آن در وهله اول،         

متوجه دولت جهوري اسالمي و تمامي             

کساني است که در موقعيت سياستگذاري          

کشور قرار دارند و با تصميمات خود، آينده         

کشور و زندگي مردم آن را در معرض خطر         

 . دهند و تهديد قرار مي

 مسعـود فتحـي
 

 گزارش البرادعي، بحران هسته اي و خطر جنگ

دهنده اين واقعيت است که        اين زمينه، نشان  

در هيات حاکمه ايران، اراده براي حل اين            

هاي جدي در تخفيف      معضل و برداشتن گام   

اين بحران بسيار ضعيف است و هر تالش           

ولو محدود در اين جهت، با مانع مواجه است         

 .و ازجوانب مختلف عقيم نيزگذاشته مي شود

واقعيت اين است تا زماني که پروژه هسته           

اي ايران، در مرکز تصميم گيري اصلي              

حکومت، وراي کاربرد واقعي آن، به مثابه           

اي براي اعمال قدرت و شاخ و شانه            وسيله

کشيدن در مقابل رقبا، محسوب مي شود،           

طور که از شخص رهبري تا رئيس             همان

جمهور و دولت محبوب ايشان، همه در صدد        

تر کردن آب و گرفتن ماهي         هر چه گل آلود    

خود از آن هستند، گشودن گره کور پرونده         

اي ايران به دست آژانس بين المللي             هسته

هاي   انرژي اتمي مشکل خواهد بود و تالش        

آژانس و دبير کل آن براي پايان دادن به اين          

 .بحران، راه به جائي نخواهد برد

بر هيچ کس پوشيده نيست که در شرائطي           

آزمائي آژانس بين المللي        که امکان راستي   

انرژي اتمي اين چنين محدود شود، دولت           

ايران همکاري فعالي با آژانس انجام ندهد و         

مصوبات نهادهائي هم چون شوراي امنيت         

سازمان ملل را يک ورق پاره بداند، چه               

 .تواند در کمين کشور ما باشد مخاطراتي مي

اين که در مورد گزارش البرادعي در شوراي        

حکام چه بحثي درگيرد، تاثير چنداني در اين         

امر نخواهد داشت که بعد از اين گزارش،             

درون شوراي امنيت سازمان ملل، تالش           

هاي بيشتر عليه ايران          براي اعمال تحريم    

 ۱+۵توافق و يا عدم توافق      .  ادامه خواهد يافت  

در اين مورد نيز، تغييري در اين واقعيت             

نخواهد داد که بخش مهمي از کشورهاي            

صنعتي، از جمله اياالت متحده آمريکا، اکثر         

کشورهاي اتحاديه اروپا و نيز ژاپن، حلقه           

 .تر خواهند کرد هاي تاکنوني را تنگ تحريم

اياالت متحده آمريکا و متحدين آن در اروپا          

وبيش ازهمه اسرائيل، اصرار دولت جمهوري      

اسالمي بر ادامه غني سازي اورانيوم را             

گواهي بر تالش جمهوري اسالمي بر               

. کنند  دستيابي به تسليحات اتمي ارزيابي مي      

اند که به هيچ وجه        آن ها رسما تهديد کرده     

اي را در حدي      تجهيز ايران به فنآوري هسته    

که توليد تسليحات اتمي را امکانپذير                

 .سازد، تحمل نخواهند کرد مي



 ۵صفحـه    ١۳٨۶آذر    ١۵٠اتحـاد کـار     

سازمان اطالعاتـي   ۱٦انتشار گزارش مفصل 
و جاسوسي آمريکا پيرامون پرونده پـروژه    

اي جمهوري اسالمي، درشرايطي که به  هسته
المللي انرژي  دنبال آخرين گزارش آژانس بين

اتمي و ديدار سعيد جليلي مسـئـول جـديـد         
اي با خاوير سوالنـا مـذاکـره       مذاکرات هسته

و   » ۵+۱« کننده همين پرونده از جانب گروه   
همچنين آخرين نشست نماينـدگـان هـمـيـن        
گروه در پاريس، احتمال تشديد فشاربر رژيم 
ايران از طريق تصويب سومين قطعنامـه در    
شوراي امنيت سازمان ملل، در رأس خبـرهـا   

ترديد سئـواالت جـديـدي را         قرار داشت، بي
کشد و قطعا بر بـرخـي رونـدهـاي          پيش مي

 .اي خواهد داشت رو تأثير تعيين کننده پيش
هاي درگير در ايـن     ها و گروه هريک از طرف

بحران، متناسب با تحليل، ارزيابي و برداشتي 
که دارند، پس از اين، مشي و تاکتيکي را بـه    
کارخواهند گرفت که به آنها امکان خواهد داد 
تا نتايج حاصل از چنـيـن گـزارشـي را در           
بهترين حالت، به يـک فـرصـت بـراي حـل            
مسالمت آميز بحران تبديل نمايند و يا باز هم 
با خريدن زمان جهت تيز کردن سالح خود و 

هـاي در حـال          گمراه کردن حريف از نقشه
 .تکميل، از آن بهره بگيرند

هرگاه از مـقـدمـات و حـواشـي گـزارش               
هاي اطالعاتـي آمـريـکـا بـگـذريـم             سازمان

اکـنـون در بسـيـاري از              گزارشي که هـم ( 
، هسـتـه   ) هاي انترنتي قابل رجوع است سايت

اصلي حـرف ايـن گـزارش آن اسـت کـه                
مسئولين رژيم جمهوري اسالمي از پـايـان       

ميالدي، تصميم به توقف پـروژه      ۲۰۰۳سال 
اند و الاقل تا اواسط  ساخت سالح اتمي گرفته

نيز، اين قصد به اجرا در نيامده و  ۲۰۰۷سال 
آوري    اين که روند غني سازي و تـداوم فـن    

اي موجود هرگاه ادامه يابد ايران قـادر   هسته
ميالدي بـه بـمـب         ۲۰۱۳خواهد بود تا سال 

 .اتمي دست بيابد
مقايسه اين ارزيابي با گزارشاتي که تـا بـه       
امروز از طرف آژانس بين المللي انرژي اتمي 
منتشر شده است، بويـژه سـخـنـان اخـيـر           
دبيرکل آن آقاي محمد البرادعي، يک تشـابـه   
آشکار و يک ارزيابي مـتـفـاوت بـه دسـت            

دهد که در يافتن ابعاد، جايگاه و اهـمـيـت     مي
هاي اطالعاتي آمريکا مـفـيـد     گزارش سازمان

 .خواهد بود
اگر به ياد داشته باشيم آقاي البرادعي چندي 
پيش و در آستانه انتشار گزارش خـود، در      
مصاحبه اي با روزنامه فرانسوي لـومـونـد      

 »LE MONDE «     همين توانمندي و فـاصـلـه
زماني را  براي اينکه ايران بتواند در صورت 
تمايل، به بمب اتمي دست بيابد، مطرح کـرده    
 بود و ازهمين زاويه، برخي مقامات آمريکائي

کند که نـه   کشور ما ندارد، يک باره کشف مي
فقط اين پرونده مهم است، بلکه حتي انتـشـار   
يک گزارش امنيـتـي دربـاره آن از طـرف             

بايد به  ، مي» دشمن« سازمان هاي جاسوسي 
عنوان بزرگترين پيروزي صد سـالـه اخـيـر       

 .ايران تلقي گردد
گيرد تـا     اي صورت مي آيا چنين بزرگ نمائي

به عنوان اعتراف به خطاي آمريکائـيـان، راه     
مذاکره مستقيم با آنها باز شود و يا برعکس، 
قرار است با توجه به احتمال کاهـش فشـار،     
پافشاري بر تداوم روند غني سازي تـوجـيـه    

دانيم که هر يک از اين اهداف نتايج  شود؟ مي
در حالي کـه  .  متفاوتي به دنبال خواهد داشت

اي بـه       اولي مي تواند بازگشت پرونده هسته
المللي انرژي اتمي و رفتار مبتـنـي    آژانس بين

بر حقوق بين المللي و عرف اين نهاد را بـه      
دنبال داشته باشد، دومي حاصلي جز تـداوم    

 .بحران و حتي تشديد آن نخواهد داشت
ترديـد   به تناسب هريک از رفتارهاي فوق، بي

عضـو دائـم       ۵از طرف جبهه مقابل، بويـژه    
 ۵+۱شوراي امنيت و آلمان، گروه موسوم به 

چرا که .  ها متفاوت خواهد شد نيز عکس العمل
اشتراک نظر تا کنوني اين گـروه، الاقـل در         

هـاي     ظاهر، نه بر پايه گزارشـات سـازمـان     
اطالعاتي اين يا آن کشور، بلکه بـر مـبـنـاي       

هاي آژانس بين الملـلـي انـرژي اتـمـي           يافته
استوار بوده است که بـا گـزارش مـوجـود         

هاي اطالعاتي آمريکا، نه تنـهـا زيـر       سازمان
هـاي     سئوال نرفته است، بلکه به بد گـمـانـي     

بـنـابـرايـن،     .  بيشتري نيز آلوده شـده اسـت    
خواست توقف غنـي سـازي اورانـيـوم تـا            
رسيدن توافق با طرف ايراني در دستور کـار  

البته در اينجا هم قيد زمـان  .  باقي خواهد ماند
حرف خود را خواهد زد و به احتمـال زيـاد،     

هاي موجود، از مراحل کم دردسرتري  تحريم
هاي تجاري ايران، کشـورهـائـي       براي طرف

چون چين، روسيه و فرانسه عبـور خـواهـد      
تري با جمهوري  کرد، که هم معامالت سنگين

اسالمي دارند و هم در روند تـعـقـيـب ايـن          
پرونده، از زماني که بـه شـوراي امـنـيـت            
سازمان ملـل رفـتـه اسـت، از حـق وتـو                 

البته براي مـا مـردم ايـران و          .  برخوردارند
نيروهاي اپوزيسيون رژِيم نيز اين فـرصـت     

تـوانـد مـورد         موقت، اگر واقعي باشـد، مـي    
 .برداري صحيح قرار گيرد بهره

هاي اخير به همان ميزان  مي دانيم که طي ماه
که تب احتمال حمله نظامـي بـه ايـران بـاال           
گرفته بود، شکاف و انشـقـاق در صـفـوف         
مردم و به ويژه نيروهـاي سـيـاسـي نـيـز           

کـم نـبـودنـد افـراد و            .  افزايش يافتـه بـود    
جرياناتي که از هم اکنون در سنگر اين يا آن 
جبهه جنگ جا رزرو کرده بودند، يا ديـگـران   
را به حمايت از اين يا آن نيروي طالب جـنـگ   

آيا وقت آن نرسيده است کـه    . کردند متهم مي
در را بر پاشنه درست خود قرار دهـيـم، بـا      
متحد کردن صفوف خود پيرامون خـواسـت     

 10صفحه  صلح، آزادي، دمکراسي،   

 رضـا اکـرمي

 ق جنـگ محتمـلـتعلي
 

 نتيجه گزارش سازمان هاي اطالعاتي آمريکا و فرصتي دراختيار تمامي طرف هاي درگير

و بويژه اسرائيلي، بر او خرده گرفته بـودنـد   
که در صدد خريد وقت براي مقامات ايـرانـي   
است و حتي يکي از مقامات دولت اسـرائـيـل    
برکناري وي از پست دبير کـلـي آژانـس را        

 .خواستار شده بود
و اما ارزيابي متفاوت اين دو، به همان مقولـه  

گردد که دولت آمريکـا از روز       کليدي بر مي
اول بر آن تأکيد داشـتـه اسـت و آژانـس             

المللي و بسياري ديگر از کشورها عليرغم  بين
اعالم ترديد، به عنوان يک اصل مسلم مطـرح  

اي    اند، که همانا هدف پـروژه هسـتـه        نکرده
ايران، ساخت و دستيابي بـه بـمـب اتـمـي            

تر گفته شـد، در     باشد و همانطور که پيش مي
گزارش اخير سازمان هاي اطالعاتي ايـاالت    
 .متحده به عنوان امري قطعي ذکر شده است

بنابراين، امروز هرگاه اين گزارش مبناي کار 
مسئولين آمريکا قرار گيرد، تفاوت عملي، در   
فاصله زماني امکان دستيابي ايران به بـمـب     

ماه تـا     ٦اتمي خواهد بود که پيش از اين، از 
آمد و از ايـن بـه      يک سال سخن به ميان مي

سـال    ۷تـا       ۵تر، يعني بين  بعد، کمي طوالني
 .آينده در نوسان است

گـر     نتيجه ديگر اين ارزيابي که شايد توجـيـه  
اصلي انتشار آن در مـقـطـع کـنـونـي نـيـز             

باشد، قاعدتا اين خواهد بـود کـه دولـت         مي
جرج دبليو بوش که نه تنها از بيرون، يـعـنـي    

هاي مـهـمـي از       اسرائيل، بلکه از طرف بخش
دستگاه دولتي خود نيز زير فشار قرار داشت 
که تا قبل از انتخابات رياست جمهوري پيـش  

جنگ را به ميدان عمل  » گزينه روي ميز« رو، 
بکشاند، قادر خواهد شد از عاجليت آن بکاهد 
و وقت باقي مانده تا انتخابات را که کمتر از   

هاي نيمه تمام  باشد، صرف جنگ يک سال مي
ديگر در همين منطقه و مبارزات انتخاباتي و   
ــدد             ــج ــاب م ــخ ــت ــس ان ــان ــردن ش ــاالب ب

بويـژه ايـن کـه، بـه           .  جمهوريخواهان نمايد
مصداق ماهي را هر وقت از آب بگيري تـازه    
است، بعد از محکم کردن پشت جـبـهـه، بـا         

شود بـازي     اي هميشه مي ژوکر بحران هسته
کرد، به خصوص اگر بازيگران مقابل، آقايان 

نژاد و بـانـد        اي و محمود احمدي علي خامنه
  .امنيتي حامي وي باشند_ نظامي

اي درست باشد، نتيـجـه    هرگاه چنين ارزيابي
فوري آن اين خواهد بود که شبح جنگ، الاقل 
تا يکسال آينده از فـراز کشـور مـا رخـت             
برخواهد بست و صد البته، همين جو جديد از 

تواند مسير تحوالت بـعـدي    جهات مختلف مي
به عـنـوان مـثـال،       .  خوش تغيير کند را دست

نژاد که تا هـمـيـن     دانيم که محمود احمدي مي
ديروز اساسا اين پرونده را بي اهميت تلـقـي   

هاي  نمود و بارها گفته بود که اينها مشغله مي
 شماست و هيچ ربطي به زندگي جاري در  



 ١۵٠اتحـاد کـار     ٦صفحـه     ١۳٨۶آذر    

سال گذشته    ۹تا کنون،     ۱۳۷۷از پائيز شوم    
سال ازقتل وحشيانه پروانه اسکندري     ۹.  است

سال از ربودن و          ۹و داريوش فروهر،       
آويز کردن محمد جعفر پوينده و محمد           حلق

سال از ربودن مجيد شريف و          ۹مختاري،  
پيروز دواني و گم شدن جسد آنان در اماکن         

در اين  .  جمهوري اسالمي گذشته است   "  امن"
ها همچنان در مسند      سال،  آمران اين قتل       ۹

ها اگرچه راز    حقيقت اين قتل. اند قدرت نشسته
اي نيست، اما همچنان در پرده ابهام          پوشيده

دو تن از متهمان به       .  داشته شده است     نگه
ها، پورمحمدي وزير      مشارکت در اين قتل     

اي وزير اطالعات، هم اکنون در         کشور و اژه  
 .اند نژاد نشسته دولت احمدي

سال   ۹سال گذشته و پيش از اين           ۹ما در   
قتل و کشتار، بدون       نيز، هيچ سالي را بي      

سرکوب و شکنجه، بدون زندان و اعدام             
هر سال تعدادي از جوانان      .  ايم  سپري نکرده 

و دانشجويان، زنان و کارگران، نويسندگان        
و روشنفکران و فعاالن سياسي و مدافعان          
حقوق بشر و مبارزان ملي کشورمان ازعرب       

هاي   و آذري گرفته تا بلوچ و کرد، به بهانه           
هاي امنيتي، به بند        واهي و يا با برچسب       

هاي مرگ      کشيده شده و يا به جوخه            
 .اند شده سپرده

 هاي حيات حکومت جمهوري ما در تمام سال

يابي   گشوده شدن گره اين پرونده و دست         
اين نهادها با تمام     .  اند  مردم ايران به حقيقت    

هاي خانواده    کوشند تا نگذارند تالش    قوا مي 
اي، وکالي آنها و       هاي زنجيره   قتل قربانيان

. نيروهاي ترقيخواه ميهنمان به نتيجه رسد        
ناصر زرافشان، وکيل خانواده قربانيان           

اي را به جرم دفاع از اين            هاي زنجيره   قتل
داشتند تا هيچ     ها در زندان نگه      پرونده، سال 

يابي به حقيقت در      شهروندي در توهم دست   
اين حکومت و در چارچوب اين ساختار،            

دادگاه ساختگي براي متهمان به      .  باقي نماند 
قتل را به شکل سربسته و در غياب خانواده          
قربانيان کشتار برگزار کردند و چند مامور         
دست چندم را نيز براي رفع تکليف مجازات          
نمودند تا بتوانند اين پرونده را به خيال خود         

 .بسته اعالم نمايند
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق          
ايران در نهمين سالگرد قتل روشنفکران و          
نويسندگان و مبارزان ملي کشورمان بار          

کند که از هر اقدامي براي           ديگر اعالم مي   
يابي به حقيقت و روشن شدن ابعاد اين          دست

جنايت پشتيباني کرده، به سهم خود در             
برپائي کارزارهائي که با هدف افشاي چهره        

ها و افکندن نوري بر         واقعي آمران اين قتل    
هاي قدرت جهنمي آنها است،            خانه   تاريک

ما همه احزاب و         .  نمايد   مشارکت مي  
هاي سياسي را به مبارزه متحد براي  سازمان

تامين امنيت براي همه شهروندان کشور و          
ايجاد شرائطي که امکان وقوع چنيين فجايعي       
را براي صاحبان قدرت در جمهوري اسالمي       

 .خوانيم غير ممکن سازد، فرا مي
 ۲۰۰۷نوامبر  ۳۰برابر  ۱۳۸۶آذر  ۹

اسالمي، هيچ سالي را بدون سرکوب و مرگ        
هاي سياسي در      اما  قتل   .  ايم  سپري نکرده 

، ابعاد خشونت و درندگي در قتل        ۱۳۷۷سال  
فروهرها و ربودن و کشتن محمد مختاري و         

دهنده شيوه      محمدجعفر پوينده،  نشان        
يافته به نويسندگان     جديدي از يورش سازمان   

واکنش در  .  و فعاالن سياسي و اجتماعي بود     
. برابر اين جنايت نيز ابعاد متفاوتي داشت          

شرايط جامعه بعد از انتخابات دوم خرداد           
امکان سرپوش گذاشتن    .  دگرگون شده بود   

تا آنجا که    .  بر اين جنايات غير ممکن بود        
محمد خاتمي رئيس جمهور وقت، در زير            
فشار افکار عمومي در داخل و خارج کشور،         
مجبور شد به نقش ارگان هاي رژيم در اين           

ها اعتراف نمايد و قول معرفي و محاکمه           قتل
رغم اين    به.  عامالن و آمران آن را بدهد         

ها، که نفس اعالم آن توسط  رئيس              وعده
سابقه بود، از همان زمان       جمهور حکومت بي  

خواه و    براي اغلب جريانات سياسي آزادي      
فعاالن حقوق بشر روشن بود که انجام اين          
امر و امکان تحقق آن در ساختارقدرت حاکم        

رو در همان زمان        از اين .  غيرممکن است 
جريانات آزاديخواه، بر تشکيل کميته حقيقت       

 .ياب مستقل تأکيد نمودند
ها، همچنان دستگاه      اکنون پس از گذشت سال    

 قضايي حاکم برايران و کل رژيم، مانع اصلي 

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 اي هاي زنجيره در نهمين سالگرد جنايات سياسي موسوم به  قتل

 !يابي به حقيقت مبارزه کنيم براي دست

ببينيد امروز صبح که آمدند      :  پرستو فروهر 
به من گفتند که نخواهند گذاشت و دستور            

است     آمده و بهرصورت اين نيروي انتظامي      
قبال .  و دستوري که آمده بايستي اجرا بکند        

هم بله، وزارت اطالعات به من گفته بود که            
موافقتي با برگزاري اين مراسم ندارند، ولي         
به طور رسمي اعالم نشده بود که مراسم            

 .ممنوع خواهد بود
اطالعي از بيرون منزل داريد،        :  دويچه وله 

اند، کجا    اند، نيامده   دانيد االن کساني آمده     مي
اند و يا احيانا درگيريي بين مردم و            ايستاده

 نيروهاي انتظامي بوجود آمده است يا نه؟
دانم اينکه هستند،     آنچه من مي  :  پرستو فروهر 

زنند   هاي اطراف هم زنگ مي  اند، از کوچه آمده
ي   ولي خب اجازه  .  ايم  گويند که ما آمده     و مي 

کس داده نشده      ورود به اين کوچه به هيچ        
 .است

من تا بحال خبري خوشبختانه از هيچ نوع           
اميدوارم که هيچ درگيريي    .  ام  درگيري نشنيده 

  8صفحه . نشده باشد

هاي آغازين    به گفته پرستو فروهر از ساعت      
ي خانه و قتلگاه          صبح، دو طرف کوچه      

نهمين     فروهرها که قرار بود در آنجا مراسم        
شان برگزار شود، توسط            سالگرد قتل  

انتظامي بسته و نرده        -    نيروهاي امنيتي 
 .گذاري شده بود

به همين مناسبت و طبق سنت هرساله،              
فرزندان و اقوام آنان از چند روز قبل اعالم           
کردند که مراسم سالگرد در منزل شخصي         
آنها در خيابان هدايت تهران برگزار                 

ولي امسال نيز مانند سال گذشته،      .  خواهدشد
نيروهاي انتظامي از ساعات اوليه روز،             
خيابان محل سکونت فروهرها را بسته و            

 .مانع ورود و خروج افراد از آن شدند
 خانم فروهر، آيا مراسم سالگرد : دويچه وله

خانم و آقاي فروهر، طبق قرار قبلي برگزار          
 شد؟

متاسفانه امروز از ساعتهاي     :  پرستو فروهر 
ي خانه و      آغازين صبح، دو طرف کوچه       

ي فروهر را که قرار       قتلگاه داريوش و پروانه   
شان را در     بود امروز ما مراسم بزرگداشت     

شان برگزار بکنيم،         نهمين سالگرد قتل     
اند، نرده      انتظامي بسته  _     نيروهاي امنيتي  

اند دو طرف و از ورود تمام کساني            گذاشته
خواهند در اين مراسم شرکت بکنند، از         که مي 

نيمساعت پيش، حتا از صبح هم نگذاشتند که        
 .آشنايان يا اقوام ما به اين خانه وارد بشوند

شما تماسي با آنها داشتيد، يا         :  دويچه وله 
احيانا در اين روزهاي اخير تماسي با شما           

 اي، چيزي به شما دادند؟  داشتند، اخطاريه

 

 جلوگيري از برگزاري مراسم سالگرد فروهرها
 

 ميترا شجاعي از راديو دويچه وله: گر مصاحبه
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جوان از انسدادهاي موجود در اجتماع سخن 
هـاي اخـيـر         در دهه« :  او از جمله گفت.  راند

جامعه ايران يک چهره شاخص در زمـيـنـه        
. تفکر اجتماعي يا ادبيات و شعر نداشته است

روشنفکر و شاعر و متفکر و نـويسـنـده بـا       
طناب دار و تهديد و آوارگـي روبـرو شـده        

بايد بررسي کرد که مسـئـولـيـت بـا          .  است
تـرهـا در        ما اصرار داشتيـم جـوان    .  کيست

مراسم باشند براي اينکه بدانند بر جامعه چـه  
 .»گذشته است

 

 پرونده مفتوح است

نهمين سالروز مرگ مختاري و پويـنـده بـر      
مزار آنها در حالي برگزار شـد کـه هـنـوز           

. اي مـفـتـوح اسـت           هاي زنجيره پرونده قتل
بـا   انـد    اولياي دم اين پرونده، بارهـا گـفـتـه      

اند و در وهله نخست، خواهان  قصاص بيگانه
دکـتـر نـاصـر       . کشف و اعالم حقيقت هستند

: گويد زرافشان وکيل خانواده اين قربانيان مي
آمـران و    .  پرونده درست رسيـدگـي نشـد     « 

بـخـش قـابـل       .  عامالن اصلي مطرح نشـدنـد  
توجهي از اوراق آن قبل از شروع رسيـدگـي   

بنده هم کـه اعـتـراض کـردم،         .  برداشته شد
اولياي دم از شـرکـت در           .  بازداشت شدم

دادرسي بـه شـکـل      .  دادگاه خودداري کردند
اصـل مـطـلـب،       .  اي اجرا شد سر و دم بريده

همچون زخم بازي در برابر جـامـعـه قـرار         
 .»دارد

 

زاده، همسر محمد مختاري نـيـز    مريم حسين
سال گذشت و ما هـنـوز چـيـز        ۹« :  گويد مي

مـان     زيادي نميدانيم که چه بر سر عـزيـزان    
اميدواريم روزي اين پرونـده کـه     . آمده است

حقيقت بـرمـال     .  هميشه باز مانده، افشا شود
ما بايد بدانيم چـرا دو نـويسـنـده و           .  شود
چه کـس يـا     .  هاي ديگر به قتل رسيدند انسان

 . »آنها را داده بودند؟  کساني دستور قتل 

مراسم نهمين سالروز مـرگ مـخـتـاري و           
اين نويسـنـدگـان    .  پوينده در کرج برگزار شد

به دست عوامل وزارت اطالعـات   ۷۷در پاييز 
 . به قتل رسيدند

، چند روز پـس از قـتـل          ۱۳۷۷آذرماه سال 
دو چـهـره    پروانه و داريوش فروهر، اجساد 

هـا     شناخته شده جامعه ادبي ايران در بيابان
و مـحـمـدجـعـفـر          محمد مختاري   .  پيدا شد

 -امنـيـتـي   " پوينده، قربانيان عمليات يک گروه 
هـاي     قـتـل  " عمليـاتـي کـه        .  بودند"  اطالعاتي
نام گرفت و خودسرانه توصـيـف   "  اي زنجيره

اي، پـس از         هاي زنـجـيـره    پرونده قتل . شد
خودکشي سعيد امامي، سرانجام در بـهـمـن      

خـانـواده   .  به دادگاه فرستاده شد ۱۳۷۹سال 
شدگان، دادگاه را فرمايشي خواندند و    کشته

وکيل آنها، دکتر ناصر زرافشان، بـه دلـيـل        
هـا در       ها و دسـتـکـاري      اعتراض به کاستي

 .دادرسي، روانه زندان شد

 سال بعد ۹

مراسم برزگداشت پوينده و مـخـتـاري بـه         
بعد ازظهـر بـرگـزار       ۴تا  ۲آرامي از ساعت 

شمار حاضران به گفته شاهدان عيـنـي      . شد
اجراي مراسم را صـفـا   .  نفر بود ۱۰۰۰حدود 

پوينده، خواهر محمدجعفر پوينـده بـرعـهـده       
مريم حسين زاده، هـمـسـر مـحـمـد           .  داشت

مختاري هنگام برگزاري مراسم بـه دويـچـه      
هـا   ها را براي مراسم فروهر کوچه« :  وله گفت

بسـتـن   .  آنـهـا نـرود        بستند تا کسي به خانه
االن هـمـه ايـنـجـا        .  قبرستان اما مشکل است

مـا از    .  خانواده و اهل فرهنگ هستند.  هستند
همه کساني که اينجا هستند و از کساني کـه    

 .»دهند، متشکريم اين اخبار را پوشش مي

به گفته فرزانه طاهري، نويسنده و مـتـرجـم      
اگـر امـکـان      )  همسر هوشنـگ گـلـشـيـري       ( 

خبررساني آزاد وجود داشت، جمـعـيـت بـه       
. بـود    مراتب بيشتري در محل حـاضـر مـي       

مطبـوعـات ايـران      « :  افزايد فرزانه طاهري مي
اجازه انتشار اعالميه کانون نويسـنـدگـان و      

خـبـر ايـن      .  هاي قربانيان را نداشتند خانواده
هاي ايـنـتـرنـتـي         مراسم تنها از طريق سايت

منتشر شده که همه بـه آنـهـا دسـتـرسـي             
به احتمال زياد هيچ گزارشي هـم از     .  ندارند

هـاي مـوجـود چـاپ            اين تجمع در روزنامه
 .»نخواهد شد

 سرنوشت روشنفکر و متفکر

. مراسم با پيام کانون نويسندگان آغـاز شـد    
اشـرف     دو چهره شاخص اين نـهـاد، عـلـي        

درويشيان و سيمين بـهـبـهـانـي بـه دلـيـل             
هـمـسـر    .  ناخوشي در جمع حضور نداشتنـد 

درويشيان پيام او را براي حاضران قـرائـت     
سخنران اصلي مراسم امـروز، دکـتـر        .  کرد

هـاي     ناصر زرافشان، وکيل پـرونـده قـتـل        
زرافشان در بـاره اغـمـاي          .  اي بود زنجيره

 _فرهنگي جامعه و ضرورت آگاه شدن نسل

  دويچه وله

 نهـمين سـالروز قتـل مختـاري و پوينـده

 7صفحه 
ديگر اهالي کوچه، همسايگان       :  دويچه وله  

وآمد در    ي رفت   شما چي؟ آيا اينها هم اجازه      
 کوچه را ندارند؟

کنند   همسايگان را مشايعت مي   :  پرستو فروهر 
شان، وقتي    ي  نيروهاي انتظامي تا دم در خانه     

اي در    خواهند بروند به خانه     گويند مي   که مي 
 .داخل اين کوچه

ست که سال      اين دقيقا اتفاقي   :  دويچه وله 
بيني   شما هم پيش     احتماال  .  گذشته هم افتاد   

آيا .  کرديد که امسال هم همينطور بشود         مي
تالشي نکرديد براي اينکه به يک مرجعي             

اي که شما در منزل       شکايتي ببريد يا شکواييه   
خواستيد براي پدر و مادرتان     تان مي شخصي

مراسم سالگرد بگيريد، و اين نه احتياجي به         
 مجوز داشته نه چيزي؟

 . بله، دقيقا همينطور است: پرستو فروهر

دانيد به لحاظ قانوني       به همين دليل هم مي      
وجه   هيچ  براي برگزاري مراسم در خانه، ما به      

به همين دليل هم من     .  نيازي به مجوز نداريم   
اميدوار بودم که امسال مانند سال گذشته           

من هم بسيار متاسفم از اين قضيه،          .  نباشد
ولي خب متاسفانه شرايط امروز مملکت ما          
اين است که حتا براي مراسم بزرگداشت در         

 .دهند خانه هم به ما اجازه نمي
سال است که      ۹خانم فروهر،    :  دويچه وله 

کنيد مراسمي    شما هرسال با جديت سعي مي     
در خور شأن پدر و مادرتان برگزار کنيد و           

من .  کنند  تراشي مي   هرسال سر راه شما مانع    
خواهم ازتان بپرسم، تا کي         خيلي ساده مي   

تان، در    خواهيد به اين اصرار و پافشاري        مي
 مقابل انکار آنها، ادامه بدهيد؟

به .  تا وقتي زنده هستم       :  پرستو فروهر  
 مامورين وزارت اطالعات هم گفتم، من تا 

وقتي هستم، هرسال خواهم آمـد، هـرسـال        
سعي خواهم کرد براي پدر و مادرم مـراسـم   
بگيرم، هرسال سعي خواهم کرد ياد آنهـا را    

و من تنها فرد کوچکي هسـتـم   .  زنده نگهدارم
ميان بسيار بسيار تعداد آدمهاي زيـادي کـه     

منتها بعنـوان فـرزنـد      .  اند در اين تالش سهيم
ولي همين امـروز،  .  دارم آنها قدم اول را برمي

هاي بسـيـاري مـن داشـتـم کـه              اينجا، تلفن
گفتند، ما از فالن شـهـرسـتـان نـزديـک            مي

ايم تا در اين مراسـم شـرکـت کـنـيـم،            آمده
کسـانـي کـه از        .  توانيم بياييـم  متاسفانه نمي

زننـد کـه مـا تـا            هاي اطراف زنگ مي کوچه
اين اطراف خواهيم بود، بدانيد که با  ۵ساعت 

پس بنابراين اين تالشها نشـان    .  شما هستيم
من هـم    .  دهد که ياد آنها زنده خواهد بود مي

سهم خودم را در اين مورد، تا هستم، سـعـي   
 . کنم ادا کنم مي



 ١۵٠اتحـاد کـار     ٨صفحـه     ١۳٨۶آذر    

تجمع بزرگ دانشجويان، دانشگاه آخرين          
سنگر آزادي، به دعوت دفتر تحکيم وحدت          
در دانشگاه تهران با حضور جمعيت بيش از         

هاي تهران    نفري دانشجويان دانشگاه     ۲۰۰۰
 .برگزار شد

به گزارش خبرنامه اميرکبير، از ساعات            
ابتدايي صبح امروز جمعي از نيروهاي             
انتظامات و حراست دانشگاه هاي اميرکبير،        

جهت ممانعت از ورود           …  عالمه و   
ها قصد      دانشجوياني که از ديگر دانشگاه       

ورود به دانشگاه تهران را داشتند، به اين            
دانشگاه اعزام شده بودند و مقابل کليه درها         

نيروهاي امنيتي و انتظامي به  . حضور داشتند
صبح امروز در     ۸همراه گارد ويژه از ساعت      

اطراف دانشگاه تهران حضوري چشمگير         
داشتند و هر لحظه بر تعدادشان افزوده مي          

 .شد
دانشجويان ابتدا با تجمع در صحن دانشکده        

به   »يار دبستاني «حقوق و خواندن سرود       
سمت سر در دانشکده فني، محل برگزاري          

تجمع کنندگان در حالي    .  تجمع، حرکت کردند  
که تصاوير دانشجويان در بند را در دست           

دانشجوي زنداني آزاد بايد      «داشتند شعار    
 .سر مي دادند… و »گردد

تا که  «دانشجويان پالکاردهايي با مضمون       
خواهان «،  »زندان هست، ما همه در بنديم        

، »آزادي فعاالن دانشجويي چپ هستيم           
سالم بر سه آذر اهورايي، قصابان، توکلي،        «

اين صداي آزادي   !  مي شونيد؟ «،  »منصوري
دانشگاه «،  »حقوق بشر =  حقوق زن   «،  »است

سهم ما از       «،    »زير چکمه بنيادگرايان      
مهرورزي، زندان، شکنجه و محروميت از          

، »بشيريه را باز گردانيد          «،    »تحصيل
، »تحصيل سهم من نيست، حق من است          «
حق تعيين سرنوشت اساس کرامت ملت          «
نابود باد دشمني عليه مبارزات حق         «،  »ها

 .در دست داشتند… و »طلبانه ملت کرد
دانشجويان سپس در حالي که شعار مي            

به    »دانشجو دانشجو اتحاد اتحاد      «دادند   
راهپيمايي در صحن دانشگاه تهران اقدام           

. آذر حرکت کردند    ۱۶کردند و به سمت درب      
مرگ بر  «دانشجويان با سر دادن شعارهاي       

دانشجو مي ميرد ذلت نمي        «و    »ديکتاتور
آذر کردند    ۱۶اقدام به شکستن درب       »پذيرد

و دانشجوياني که پشت در بودند توانستند          
جمعيت حاضر  .  وارد دانشگاه تهران شوند     

 در اين تجمع بار ديگر به مقابل سردر 

 فيلم پرسپوليس ـ مصاحبه با مرجان ساتراپي
 22صفحه 

را براي فيلم انتخاب      »پرسپوليس«چرا عنوان   

  کرديد؟

کنايه اي است به اين که ايران فراتر از                
جمهوري اسالمي است که امروز همه به آن         

بعالوه، تقريباً در همه جا اين       .  اند  خيره شده 
 .شود عنوان فهميده مي

چطور به اين فکر افتاديد که از داستان مصور          

به عنوان محملي براي بيان چنين داستان            

 اي استفاده کنيد؟ پيچيده

از ايران    ۱۹۹۴وقتي براي اولين بار در سال       
آرت «به فرانسه آمدم داستان هاي مصور         

به دستم افتاد که      »موش«به نام     »اشپيگلمن
سرگذشت پدرش در اردوگاه مرگ آشويتس      

 .و پس از آن را حکايت مي کرد
در واقع، داستانهاي مصورهمواره قلمرو          

در چنين فضايي با    .  ها بوده است    ابرقهرمان
تواني پرواز کني و آواز          يک چرخش مي   

در يک حکومت ديکتاتوري هم          .  سردهي
همينطور وقتي که پيرامونت       .  چنين است  

آشوب کامل حاکم است؛ اما باز هم زندگي           
 .ادامه مي يابد

هاي بسياري که      در پرسپوليس راه و روش      

به کار    »زنده ماندن «جوانان در ايران براي       

 ...شود بندند ديده مي مي

خداوند .  اين ديگر مثل قضيه آدم و حوا است       
به آنها گفت اجازه داريد هر کاري که                 

. خواهيد بکنيد فقط اين سيب را نخوريد           مي
دهند   طبعا نخستين کاري که آنها انجام مي         

به عنوان  !  درخت است  همين چيدن سيب از    
مثال، من و ديگر دوستان دخترم آن زمان           
مشروب دوست نداشتيم اما در تهران              

به همين خاطر       .  مشروب ممنوع بود      
اوه .  شد  هاي ما صحنه ميگساري مي        جشن

 !شد که حالم چه بد مي
هاي جالب فيلم مربوط به زن          يکي از قسمت   

شود که در مورد حجاب          مؤمن همسايه مي   

آيا اين  !  اين اسالم نيست   :  گويد  اجباري مي 

 اي است به بهاي سياسي کردن مذهب؟ اشاره

تر از    »هاي و هوي  «بنيادگرايان هميشه پر    
کند آنها را کجا       تفاوتي هم نمي  .  بقيه هستند 

کند که زني     براي من اصأل فرقي نمي     .  ببيني
اگر به نظر     .  روسري بر سر خود بکشد        

خودش بايد روسري سر کند، خوب بکند؛ تا         
وقتي که من را مجبور نکرده که بر اساس            
. نظر او عمل کنم براي من واقعاً فرقي ندارد          

کردند که چادر سرم      وقتي من را مجبور مي    
آن .  کردم  کنم خودم را واقعا بدبخت حس مي      

من .  ها وقيح شده بودند     زمان خيلي از ايراني   
با .  هم خيلي از توهمات خود را از دست دادم        

آليست باقي    تمام اين احوال، خوشبختانه ايده    
اي در    ماندم وگرنه بعيد نبود بتوانم گلوله        

 ! مغزم خالي کنم

دانشکده فني حرکت کردند و تريبون آزاد           
 .آغاز شد »دانشگاه، آخرين سنگر آزادي«

پس از پايان تريبون آزاد دانشجويان تجمع         
 »مرگ بر ديکتاتور  «کننده با سر دادن شعار      

به سمت سردر اصلي دانشگاه تهران حرکت        
دانشجويان پس از رسيدن مقابل         .  کردند

مردم چرا نشستين،   «سردر شعار مي دادند      
دانشجوي سياسي   «،   »ايران شده فلسطين    

 .»آزاد بايد گردد
در حالي که جمعيت حاضر در دانشگاه              
تهران توجه عابريني که از پياده روهاي             
خيابان انقالب عبور مي کردند را به خود             
جلب کرده بود و مردم در خيابان به تماشاي         
تجمع دانشجويان پرداخته بودند، اتوبوس         
هايي که از قبل به همن خاطر در حاشيه               
خيابان انقالب پارک شده بود، به مقابل محل         
تجمع دانشجويان منتقل شدند و مردم در           

 .خيابان توسط پليس متفرق شدند
دانشجويان تجمع کننده سپس با سر دادن          

، »دانشجوي با غيرت، حمايت حمايت    «شعار  
، » دانشجو مي ميرد، ذلت نمي پذيرد            « 
، »محمود احمدي نژاد عامل تبعيض و فساد      «
برابري «،  »مرگ بر اين دولت مردم فريب        «

 »مرگ بر ديکتاتور  «عدالت حق مسلم ماست،   
بار ديگر به سمت دانشکده فني حرکت         … و

دانشگاه، «کردند و در آن جا به تجمع                
 . پايان دادند »آخرين سنگر آزادي

  :خبرنامه اميرکبير
 »دانشگاه، آخرين سنگر آزادي«تجمع  

 گراميداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران



 ٩صفحـه    ١۳٨۶آذر    ١۵٠اتحـاد کـار     

جنبش «و    »خواهان  اتحاد حمهوري «دوجمع  
دست   »خواهان دموکرات و الئيک      جمهوري

اند که زمينه        هائي زده     به نوشتن پالتفرم    
. فعاليت آنها را با ابهام مواجه کرده است            

. طلبد  هرسطح از مبارزه، برنامه خود را مي        
هاي    ها بايد بتوانند زمينه          اين مجموعه  

بسياري را در دستور کار قرار دهند تا در            
هر زمينه، نظرات گوناگون را به خود جلب           

تا روشن نباشد که چه نوع از مبارزه          .  کنند
ها نبايد دست به        مد نظر است، اين جمع       

تشکيل ساختاري بزنند که به سرنوشت            
 .ها و اتحادهاي ديگر دچار شوند مجموعه

 توهم به نيروي خود و رژيم   -۲

مسئله ديگر اين است که نه به قدرت رژيم            
غيرواقعي نگريست و نه نسبت به توان و             
نيروي اپوزيسيون توهم داشت، اکنون زمينه      
قيام درجامعه وجود ندارد و چنين نيست که         
جمعي فراخوان بدهند و مردم به خيابان            

بايد برسر  .  بيايند و رژيم را سرنگون کنند       
موارد مورد توافق حرکت کرد و حول آنها           

اين حرکتي  درازمدت است و      .  نيرو جمع کرد  
بايد با برنامه و سنجيده دراين مسيرحرکت         

 .کرد
 موضوع و شکل همکاري   -۳

هاي موجود،    اي بين سازمان     همکاري جبهه 
فقط حزب   .  معني است     درحال حاضر بي    

 اي هستند  دمکرات و کومله که احزاب منطقه

 هاي نمايندگان شرکت کننده در ديدگاه

  خواه نيـروي جمهـوري ۹نشسـت مشتـرک 
احزابي که .  توانند با هم جبهه تشکيل دهند مي

پايگاه بالفعل دربين مردم ندارند، چگونه و با 
خواهند جبهه تشکيل دهند؟ کار  کدام نيرو مي

توانيم بکـنـيـم، درسـطـح         مشترکي که ما مي
توانيم از  مثالً ما مي.  فعاليت دموکراتيک است

مـا از    .  حقوق دموکراتيک ملي دفـاع کـنـيـم      
کـنـيـم       هاي اقوام دفاع نمي مضمون خواسته

هـا مـوافـق يـا          توان با اين خواسته چون مي
ولي ما از حقوق ملي و اين حـق    . مخالف بود

کنيـم، هـمـکـاري        دموکراتيک آنها حمايت مي
برسر مسائل دموکراتيک ضروري و ابـزار      

هـاي ديـگـر         اگر به دنبال راه  .  مبارزه است
برويم، من روزنه موفقيتي براي اين حـرکـت   

به لحاظ سياسي نيز ضروري است .  بينم نمي
خواه، خط و مـرز       که ما به عنوان  جمهوري

طلبان حـفـظ      خودمان را با سلطنت و سلطنت
 .کنيم

 

 پور مجيدعبدالرحيم
 ):اکثريت -سازمان فدائيان خلق ايران(

هاي مدرن    جامعه ايران احتياج به تشکل        -
زمينه تاريخي، سياسي و اجتماعي اين       .  دارد

اي از    اکنون مجموعه .  حرکت نيز وجود دارد   
دموکرات در ايران فعاليت     _  نيروهاي ليبرال 

کنند، بدون اينکه حزب خود را داشته              مي
چرا اين افراد حزب خود را                .  باشند
ها    دمکرات_  سازند؟ رقباي ليبرال           نمي

چپ .  درجامعه ايران، نيروهاي چپ هستند       
يکي گرايشات  :  دارد  درخود دو گروه بندي    

. يکي چپ سوسياليستي    و دموکراسي  سوسيال
اند حزب    اين نيروهاي چپ هنوز نتوانسته       

اين نيروها هنوز   .  بزرگ خود را تشکيل دهند    
اند خود را متحد کنند، پس چگونه            نتوانسته

خواهند جامعه را متحد کنند و آلترناتيو           مي
دموکرات، چپ  _  بسازند؟ نيروهاي ليبرال      

راديکال و چپ سوسيال دموکرات بايد اول         
از همه مسئله ساختن حزب خود را در               

اين نيروها بايد با      .  کار قرار دهند     دستور
نيروهاي ديگر برسر مسائل جاري جامعه          

هاي ديگر را      همکاري کنند و بحث درزمينه      
هاي همکاري کدامند؟ چشم      زمينه.  دنبال کنند 

ها وجود دارد؟ با       اندازي براي اين همکاري    
 چه نتايجي؟ 

احزاب بايد در درجه اول خود را سـازمـان       
دهند و برسر مسائل دانشجويان، کـارگـران،   

با هم ...  ها و حقوق بشر و حقوق زنان، آزادي
 .همکاري نمايند

همه گروه بندي هاي اجتماعي بايد تشکل           -
لزوم اين کار امروزه        .  خود را بسازند     

هاي   درجامعه ما کامالً محسوس است، گروه      
اجتماعي، مسئله آلترناتيو را به درستي درک       

ما بايد بتوانيم درمبارزات روزمره     .  نمي کنند 
همراه آنها باشيم، آنها را ياري دهيم و کمک          

 10صفحه  . کنيم تا خود را متشکل کنند

 هاي سوسياليستشوراي موقت ( محمود راسخ
 ):چپ ايران

اقدام درجهت همگرائي و همکاري، جديد            
نيست و مجموعه نيروها در اين جهت               

ولي اين ترکيب و       .  هائي داشته اند       تالش
اما .  تعداد، نکته جديدي دراين نشست بود        

براي اينکه اين نشست و گفتگو به سرنوشت         
اتحادهاي مشابه پيشين دچارنشود، بايد به        
چند نکته و اختالف نظرهائي که حول آنها            

 . وجود دارد دقت کرد
 ناروشن بودن شکل فعاليت و نوع همکاري  -۱

يکي از نظرات موجود در اين جمع، معتقد به          
آلترناتيوسازي است و درپي آن است تا از          
اين مجموعه يک آلترناتيو براي جمهوري           
اسالمي ساخته شود که پس از سرنگوني           

نظر ديگر  .  رژيم، جانشين نظام کنوني شود     
اين است که ما درشرايط ايجاد آلترناتيو            

اي دراين راه وجود      نيستيم و مشکالت عديده   
هائي که در     تاريخ نشان داده، مجموعه   .  دارد

اند، پس از      سرنگوني يک نظام موثر بوده       
اند و    سرنگوني آن نظام، خود متالشي شده       

توجه .  اند  حتي برخي درمقابل هم قرار گرفته      
کنيم که موضوع آلترناتيو يک نظام شدن،           
مسئله يک نيروي سياسي واحد است و از            

هاي مختلف و يا يک جبهه بوجود            سازمان
 . آيد نمي

 سازي باعث شده است که  مسئله آلترناتيو

ها درراستاي    خواه ايران براي گسترش همکاري       گروه جمهوري   ۹درپي انتشار گزارش نشست      

اتحاد «در شهر هانوفر آلمان که         ۲۰۰٧سپتامبر    ۲۳و    ۲۲مبارزه عليه جمهوري اسالمي ايران در        

حزب دمکرات  «،  »خواهان دموکرات و الئيک ايران        جنبش جمهوري «،  »خواهان ايران   جمهوري

، »سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران        «،   »حزب کوموله کردستان ايران      «،   »کردستان ايران  

سازمان فدائيان خلق ايران    «،  )به عنوان ناظر  (  »هاي جبهه ملي ايران درخارج از کشور         سازمان«

در آن    »مجامع اسالمي ايرانيان   «و    »هاي چپ ايران     شوراي موقت سوسياليست   «،  »)اکثريت(

هائي   سوئيس مصاحبه _  شرکت داشتند و در پي استقبال عمومي از اين حرکت، راديو پيام آزادي               

خواهان   با آقايان رضا اکرمي از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، مهدي فتاپور از اتحاد جمهوري                

خواهان دموکرات و الئيک ايران و مجيد زربخش از            پور از جنبش جمهوري     ايران، مهرداد درويش  

خواهان دموکرات و     سايت اينترنت جمهوري  .  هاي چپ ايران انجام داد      شوراي موقت سوسياليست  

الئيک ايران نيز در يک جلسه پالتاکي گفتگوئي را با آقايان محمود راسخ از شوراي موقت                         

و رئوف  )  اکثريت(پور از سازمان فدائيان خلق ايران         هاي چپ ايران، مجيد عبدالرحيم      سوسياليست

دراين گفتگوها، اين افراد که عضو هيئت         .  کعبي از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ترتيب داد          

هاي اين نشست و ديدگاه سازمانشان         نمايندگي نيروي خود در نشست هانوفر بودند، گرهگاه         

 .اند درمورد اين همکاري و ائتالف را تشريح کرده

نشريه اتحاد کار با توجه به اهميت اين نشست که به لحاظ تعداد نيروهاي شرکت کننده درآن،                    

سابقه   درروند تاکنوني تالش براي نزديکي و همکاري نيروهاي اپوزيسيون جمهوري اسالمي بي            

اي از نظرات شرکت کنندگان در اين گفتگوها را براي اطالع خوانندگان نشريه                 بوده است، فشرده  

آوري   تر از روند اين حرکت و معضالت و چشم انداز آن، جمع               اتحاد کار و کمک به ارزيابي دقيق       

 .هاي آتي اتحاد کار منتشر مي گردد کرده که دراين شماره و شماره

سوئيس، درسايت اينترنت سازمان اتحاد فدائيان خلق       _  هاي راديو پيام آزادي       مجموعه مصاحبه 

 .ايران قابل دسترسي و استفاده مي باشد

 



 ١۵٠اتحـاد کـار     ١۰صفحـه     ١۳٨۶آذر    

 ق جنـگ محتمـلـتعلي
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رعايت حقوق بشر و تامين حقوق دمکراتيک        
همه مليت ها و اقوام تشکيل دهنده ايران در           

ور شدن جنگ و      سرنوشت خود، خطر شعله   
نفرت را براي هميشه از کشورمان دور             
سازيم و با زدن دست رد به سينه رژيم               
مستبد و خود کامه حاکم بر کشورمان، تمام         
توان خود را در راه حفظ يکپارچگي و                
توانمندي ايراني آزاد و دمکراتيک به کار            

 گيريم؟
خوشبختانه، هرچند با تأخير، طي يک ماه           
گذشته شاهد چند اقدام بجا و شايسته در            

آخرين . ايم  دفاع از صلح در داخل کشور بوده      
از   »نه جنگ و نه استبداد     «آن که با شعار      

طرف گروهي از دانشجويان آزاديخواه در         
داخل کشور و در آستانه روز دانشجو برآمد     
کرد، از طرف عوامل رژيم سرکوب گرديد و         

تن از        ۳۰مطابق گزارشات، حدود            
دانشجويان چپ، آزاديخواه و طالب صلح و         

بايد دانست که     . برابري، دستگير گرديدند    
هاي    اي که سياست      رژيم در هيچ عرصه     

اش به چالش طلبيده شود، به سادگي          اي  پايه
عقب نخواهد نشست و در سوي ديگر، نقش          
عامل خارجي نيز در غياب حضور فعال             

هاي اجتماعي و سياسي در ايران در           جنبش
مذاکره و بند و بست، يا دخالت       _ هر شکل آن  

حاصلي جز خسران غير قابل جبران      _ نظامي
يافتن اشکال  . براي مردم ما نخواهد داشت       

هاي مدني،    متفاوت و متنوع برآمد جنبش       
اجتماعي و سياسي و فرهنگي، پيشگيري از         
تفرقه در جنبش آزاديخواهانه و صلح طلبانه        

هاي   که به دليل ارزيابي و يا حتي تفاوت            
اي که اين روزها بويژه در        اجتماعي و برنامه  

باشيم، ارزش    جنبش دانشجوئي شاهد آن مي    
اي از دفاع     قائل شدن براي هر تالشي که رگه      

از آزادي و صلح طلبي واقعي در آن ديده             
تواند درميان مردم پشتيبانان        شود، مي   مي

بيشتري بيابد و جنش هاي نوپاي کنوني را          
به ستون تحوالت نويد بخش آينده تبديل            

بايد بدانيم که هرگاه ده هزار نفر در           . نمايد
ايران يک صدا به سياست هاي تشنج آفرين          
حاکميت نه بگويند، بيش از يک تظاهرات             
ميليوني در خارج از ايران منشأ اثر خواهد           
بود و بر روي تصميماتي که پيرامون آينده          
. کشور ما گرفته خواهد شد، مؤثر است             

طلبان ايراني قبل از هر چيز،         وظيفه ما صلح  
ممانعت از در پيش گرفتن سياست هاي جنگ        
افروزانه حکام جمهوري اسالمي در ايران و        
خارج از مرزهاي کشور است و به همين             
ترتيب اين مردم و نيروهاي مترقي و صلح           

بويژه در   (طلب درساير کشورهاي جهان         
هاي دمکراتيک که مردم قادرند در پاي          نظام

) هاي رأي هم حرف خود را بزنند           صندوق
هستند که ميتوانند به سهم خود، جلو تجاوز         

 .طلبي حکام خودي را بگيرند و سلطه
 ۲۰۰۷دسامبر  ۹_  ۱۳۸٦آذر ماه  ۱۸

  9صفحه 
ولي فکر  .  مسئله ملي موضوع مهمي است       -

. کنم ما بتوانيم دراين زمينه همنظر شويم        نمي
اصوالً چه ضرورت دارد که در اين زمينه            
همنظر باشيم تا بتوانيم همکاري کنيم؟ چرا         
بايد در همه چيز همنظر باشيم؟ ما                   

ما .  خواهيم حزب مشترک درست کنيم        نمي
خواهيم درموارد مورد اشتراک همکاري و  مي

ها بايد سازش      در برخي زمينه   .  اتحاد کنيم 
ها اشتراک داريم که        کنيم، دربرخي زمينه   

ها هم با هم      کنيم، دربرخي زمينه    همکاري مي 
توانيم روي    اختالف داريم و مخالفيم که مي       

آنها بحث کنيم و وجود اين اختال فات را               
منوط کردن همکاري به رفع            .  بپذيريم
 . نظرها، روش درستي نيست اختالف

درتدارک قبل از نشست، متني براي اين            -
کميسيوني هم انتخاب   .  جلسه تنظيم شده بود   

جريان هيچ    ۹.  شد که روي آن متن کار کند       
ايراد اساسي به آن نوشته نداشتند ولي             
. تصميم گرفتند دوباره روي آن متن کار کنند       

سال سابقه دارند، بايد        ۳۰هائي    چنين متن 
در اين  .  بحث را کنار گذاشت و اقدام کرد          

برهوت موجود، اين جلسه يک دستاورد            
تا کي قرار است بحث کنيم؟ بايد برويم        .  است

ما شقه شقه    .  يک حزب جدي چپ بسازيم      
 . خواهيم آلترناتيو درست کنيم هستيم ولي مي

گروه از آنها     ٦_    ۵سازمان،   ۹دراين جمع   -
مي توانند با هم همکاري کنند، ولي ديگران به         

 . داليل مختلف جدا خواهند شد
سازمان دادن جنبش همگاني در داخل            -

ما .  کشور، بايد اساس حرکت اين جمع باشد       
بايد بر سر حقوق اساسي جامعه و حقوق            

هاي داخل    شهروندي کار کنيم و به حرکت       
 .کشور ياري برسانيم

 رئوف کعبي
 ):سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران(

هاي متعدد    بعد از سال ها تال ش و نمونه           
هاي شکل گرفته قبلي، اهميت               همکاري

موضوع در وسعت نيروهاي شرکت کننده         
دراين نشست بوده است، هيچ نيروئي قادر         
نيست که امر مبارزه با جمهوري اسالمي را         
به تنهائي به عهده بگيرد و به سرانجام               

عمر جمهوري اسالمي به پايان          .  برساند
رسيده و همکاري جريانات مختلف در اين          

با وجود وسعت    .  مسير امري بديهي است     
مبارزه برعليه جمهوري اسالمي درسطوح        
مختلف در خارج از کشور، همصدائي الزم          
. بين نيروها دراين مدت وجود نداشته است        

اهميت اين نشست در اراده جمعي از نيروها         
اند اين فضا را بشکنند و         است که قصد کرده   

برخي اعتمادهاي از دست رفته را بازسازي        
جلسه هانوفر گرچه پيشنهاد مشخصي      .  کنند

اي را براي ساختن      را ارائه نکرده، ولي اراده    
فضا و صرف انرژي الزم فراهم کرده تا             
آزادي، دموکراسي و حقوق اجتماعي ازدست      
 رفته مردم را پيگيري کند و مي توان گفت که 

 .اين جلسه نگاهي به آينده است
نيروهاي شرکت کننده در اين نشست             -

روش   ۳دراين مورد   .  اختالفاتي با هم دارند    
اي    ما هيچ همکاري      -۱:  برخورد هست  

ماچون نکات    -۲.  توانيم داشته باشيم       نمي
اشتراک زيادي داريم ولي در نگاه به آينده           

ها را    تفاوت ديد داريم، پس بخشي از همکاري    
روش   -۳.  در حال حاضر پيش رو بگذاريم       
هاي جاري    ديگر اين است که ضمن همکاري      

بر سر موضوعات مورد اشتراک، آينده را          
 .ريزي کنيم نيز با هم پي

تال ش ها وهمکاري هاي ما بايد چنان باشد           
که زمينه شکل گيري يک آلترناتيو درداخل          

آلترناتيوسازي کار يک   .  کشور را فراهم کند   
گروه يا يک سازمان نيست، امر مردم و              

ولي اقدامات ما در زمينه هاي        .  جامعه است 
گيري اين    تواند به شکل     نظري و عملي، مي    

 .آلترناتيو ياري رساند
نيروهائي که مي خواهند دراين چارچوب          -

با هم همکاري کنند، بايد بتوانند به دومقوله          
 :         پاسخ دهند

ها و اقوام ناميده       آنچه که مسئله مليت      -۱
ايران کشوري کثيرالمله است و        .  شود  مي
هائي از جامعه     توان حقوق و تاريخ بخش      نمي

 .را ناديده گرفت
نوع برخورد و نگاه اين جريانات به رابطه          -۲

 .                      با دولت هاي غربي و نوع مناسبات با آنها
نکات ديگري هم وجود دارد ولي با شناخت   -

ها،   از اين جريانات و روند اينگونه همکاري        
اين دو مقوله نکته گرهي چنين مناسباتي            

جلسه هانوفر نشان داد که با ديالوگ و        .  است
گفتگو و تالش مي توان به اين مسائل گرهي          

 .پاسخ گفت
مکث روي اهداف اين نشست مهم است،            -

بايد ديد ما در چه رابطه و چه سطحي                 
کار در خارج از کشور     .  خواهيم کار کنيم    مي

هاي    و اقدامات دفاعي را اکنون کانون             
برند، ما هم با      پيش مي   متفاوتي هستند که به   

اما اهداف نشست     .  کنيم   آنها همکاري مي    
هانوفر اين نبود که به مبارزات دفاعي بسنده        

يک سازمان سياسي ممکن است پايگاه       .  کند
کمي درجامعه داشته باشد، ولي برحسب           
اينکه حزب سياسي است، بايد به قدرت              

وقتي حزب سياسي هستيم    .  سياسي فکر کند  
کنيم، بايد به      و به قدرت سياسي فکر مي         

مسائل جاري سياسي، رابطه با کشورهاي         
 .ديگر، مسائل ملي و غيره نيز پاسخ گوئيم

اي   سئوال اين است که اين نيروها چه پروژه        
کنند؟ کار    را براي جامعه ايران پيشنهاد مي       

احزاب سياسي تنها کار دفاعي برسر مسائل        
يک اتحاد، هدف اين پروژه      .  دمکراتيک نيست 

و راه رسيدن به آن را تعيين مي کند و                 
نيروهاي اتحاد، در اين زمينه همکاري              

هرکدام از  .  تنها راه براي ما اين است     .  کنند  مي
توانيم جداگانه به اين مسائل پاسخ           ما نمي 
  . ما نگاه جمعي و نگاه به آينده داريم. دهيم
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برگزاري مراسم مستقل اول ماه مه در سقز         
اقدام عليه  «دستگير و اتهامات منتسبه به وي       

. عنوان شد   »امنيت ملي و تبليغ عليه نظام        
وکيل محمود صالحي، آقاي شريف، اتهامات       

داند و آنها را       محمود صالحي را ناوارد مي     
 .کند رد مي

سعيد ترابيان يکي ديگر از اعضاء هيئت             
مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد نيز در  
ارتباط با پرونده اعتراضات و اعتصابات           

 ٨۴صنفي کارگران شرکت واحد در زمستان       
دادگاه انقالب محاکمه و اتهامات       ۲٨در شعبه   

اقدام عليه امنيت ملي وتبليغ     «منتسبه به وي،    
در دفاع وکالي   .  عنوان شده است    »عليه نظام 

سعيد ترابيان، اين اتهامات تمامًآ رد شده و          
 .اند ناوارد دانسته شده

داوود رضوي عضو ديگر هيئت مديره             
سنديکاي کارگران شرکت واحد در شهريور       

دادگاه انقالب تهران     ١۴ماه گذشته در شعبه     
محاکمه و اتهام نسبت داده شده به وي،              

 »اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام           «
وکالي مدافع دستگير     .  عنوان شده است    

شدگان، آقايان يوسف مواليي و پرويز             
خورشيد و شريف، ضمن رد اتهامات، در           

هدف و  «:  دفاع از دستگيرشدگان اعالم کردند    
قصد اعضاي سنديکا، دفاع از حقوق صنفي و     

آميز بوده و      قانوني خود از طريق مسالمت      
ها نيز تقويت امنيت ملي و         نتيجه اين فعاليت  

هاي  جلوگيري از راديکال شدن مطالبات گروه
و   »باشد  پذير مي   اجتماعي کم درآمد و آسيب    

در کيفرخواست صادره، هيچ دليلي مبني      «:  يا
بر اينکه چرا فعاليت صنفي موکالن تبليغ عليه        
نظام و يا عليه امنيت کشور ارزيابي شده،            

و اصوال کيفرخواست      »ارائه نگرديده است   
نگاه کنيد به مجموعه      (است    »غيرمستدل«

دفاعيه وکالي اعضاء دستگيرشده سنديکاي      
اين اتهامات سنگين    ).  کارگران شرکت واحد   

شود که رهبران سنديکا        درحالي ايراد مي   
گويند که سنديکاي شرکت      اند و مي    بارها گفته 

واحد يک تشکل صنفي است و در چارچوب          
قانون اساسي جمهوري اسالمي و        ۲٦ماده  
هاي بنيادين کار فعاليت      نامه  ها ومقاوله   ميثاق

 .خواهد کرد
. در همين جا تاکيد بر دو نکته ضرورت دارد         

نخست آنکه، رژيم جمهوري اسالمي در            
از برخوردبا سنديکاي شرکت واحد                

هاي متفاوتي بهره گرفته است که اين   سياست
ها به تناسب اوضاع و شرايط تغير           سياست

اند، اما در اساس وماهيت، در راستاي           کرده
جلوگيري از برپائي تشکل مستقل کارگري و       
هرچه بيشتر سنگين و پرهزينه کردن فعاليت       

ستاد «تشکيل   .  در اين عرصه بوده است       
در باالترين    »مقابله با سنديکاي شرکت واحد    

هاي ذوالقدر سردار        سطح  نظام و گفته        
تدابير چند اليه و     «فقيه که در اين باب          ولي

انديشيده شده بود، دليل  اين              »اي  پيچيده

 12صفحه   . مدعا است

چـون     » قاضـيـانـي   « دستگاه قضايي واليت 
ها و حدادها و همـچـنـيـن وزارت        مرتضوي

عريض و طويل کار و امـور اجـتـمـاعـي و          
شخص وزير کار را برآن داشته اسـت کـه       
براي جلوگيري از گسترش اعـتـراضـات و        
اعتصابات کارگري و جلوگيري از بـرپـائـي      

هاي مستقل کارگري و گسترش آنها و  تشکل
هـا و       همجنين براي سرکوب ديگر خواسـت 

مطالبات کارگران و پراکنده و متفـرق نـگـاه      
داشتن آنان، از هيچ کوشـش و تـمـهـيـدي          

 .فروگذار نکنند
دادگاه تجديد نظر استان      ۲٦اعالم رأي شبعه    

سال حکم تعزيري براي آقاي             ۵تهران   
منصور اسانلو دبير سنديکاي شرکت واحد        

 ١۳٨٦تير    ١۹اسانلو در تاريخ    .  را تائيد کرد  
در هنگام مراجعت به منزل ربوده شد و بعد          
از مدتي بي خبري از او، روانه زندان اوين            

پرويز خورشيد وکيل اسانلو گفت که       .  گرديد
اقدام عليه امنيت ملي     «موکلش را به       ،دادگاه

منصور .  متهم کرده است    »و تبليغ عليه نظام   
غيبي عضو هيئت مديره سنديکاي             حيات

 ۲۴کارگران شرکت واحد در روز سه شنبه          
در ارتباط با پرونده اعتراضات و        ١۳٨٦مهر  

اعتصابات صنفي کارگران شرکت واحد در        
دادگاه انقالب      ١۴درشعبه      ١۳٨۴زمستان   

اقدام عليه   «اتهامات منتسبه،     .  محاکمه شد  
کودکي   عباس نژند .  عنوان شده است    »نظام

عضو هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت      
در شعبه    ١۳٨٦مهر    ۲۳واحد نيز در تاريخ      

دادگاه انقالب محاکمه و اتهام منتسبه به          ١۴
اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه            «وي،  
بخت وکيل    صالح نيک .  عنوان گرديد   »نظام

کودکي اتهام نسبت داده شده به         عباس نژند 
 .وي را رد کرد

ابراهيم مددي نايب رئيس سنديکاي شرکت        
روز اقدام    ١۳٨٦مرداد    ١٨واحد درتاريخ    

جهاني درحمايت از منصور اسانلو و محمود       
صالحي که از سوي کنفدراسيون بين المللي        

و )  اي تي يو سي     (اتحاديه هاي کارگري      
فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل           

اعالم شده بود، دستگير و روانه      )  اي تي اف  (
 .زندان اوين گرديد

آبان   ١روز، در      ٦۵مددي پس از گذشت        
در دادسراي انقالب اسالمي درشعبه         ١۳٨٦

اتهامات .  دادگاه انقالب محاکمه گرديد         ۲٨
اقدام عليه امنيت    «نسبت داده شده به وي،        

اعالم گرديد و مددي      »ملي و تبليغ عليه نظام    
 .سال زندان تعزيري محکوم گرديد ۲به 

محمود صالحي از فعالين کارگري وسنديکاي 
 کارگران خباز، پس از محاکمه به قصد 

ها   از مدت   »دولت امام زمان  «دستان    کاربه
هاي   اي را در سرکوب جنبش       پيش دور تازه  

حمله و  .  اند  اجتماعي و سياسي آغاز کرده      
تعرض به زنان و جوانان تحت طرح گسترش        

اراذل و  «و برخورد با        »امنيت اجتماعي «
، تهاجم به جنبش دانشجويان و            »اوباش

دار به      فرستادن خيل دانشجويان ستاره       
،   زندان اوين و ممانعت از ادامه تحصيل آنان        

هاي   سرکوب معلمان به جرم اعالم خواسته       
صنفي، دستگيري و تبعيد فعاالن آنها به             

اخراج اساتيد        وشهرستانهاي مختلف       
 .اي يافته است     سابقه  شدت بي   ها  دانشگاه

ار مطبوعات،   شتعطيل و جلوگيري از انت         
و تهديدهاي گسترده و صدور         فشاراعمال  

هاي تحديد کننده درمورد چگونگي        بخشنامه
انتشار اخبار و انتخاب تيترها، انتساب              
اتهاماتي نظير کودتاي خزنده و اقدام عليه           
امنيت ملي و تبليغ عليه نظام به آنان، اعمال           
سانسور متمرکز و سيستماتيک عليه              

ها و ايجاد شرايط ناامن و فضاي          خبرگزاري
گسترش    ،رعب و سرکوب درميان آنان         

اي    گونه   به   هاي اينترنتي     فيلترينگ سايت  
نقض گسترده  .  افزون گسترش يافته است     دم

و آشکار حقوق شهروندان و افزايش               
خشونت و ضرب و شتم به صورت رسمي،         

عام و تهاجم عليه        ها در مالُ     افزايش اعدام 
ابعاد روز افزوني   هاي ديني     ها و اقليت    مليت

يورش و تعرض به کارگران،          .يافته است 
هاي گسترده،    ها و بيکارسازي    جاافزايش اخر 

رواج قراردادهاي موقت، سرکوب اعتصابات      
ها   و اعتراضات کارگران جهت تحقق خواست     

و مطالبات آنان، عدم پرداخت و يا به تعويق          
ن انداختن دستمزد و حقوق کارگرا                

اعتصابات گسترده ومکرر کارگران نيشکر       (
هفت تپه خوزستان با شعار کارگر هفت             

ايم، دراعتراض به     ايم، گرسنه   ايم، گرسنه   تپه
عدم پرداخت و معوق ماندن حقوق و                

هاي    دستمزد کارگران و ديگر خواست          
اخراج   ،)کارگري مورد تعرض قرار مي گيرد      

و دستگيري فعالين کارگري و ضرب و شتم،        
زنداني و شکنجه کردن آنان، ربودن و حتي          

درروزهاي گذشته   (ترور فعالين کارگري       
مجيد حميدي فعال کارگري درسنندج مورد        

هائي از اين     خود نمونه ...  و)  ترور قرار گرفت  
اي    دست هستند که برشمردن آن سياه           

 .خواهد بود مثنوي هفتاد من کاغذ
جنبش طبقه کارگر به دليل موقعيت و جايگاه        

ها و همچنين      و تأثير آن بر ديگر جنبش         
آن، بخصوص در       درون    تحوالت در       

 هاي اخير، نظام جمهوري اسالمي و  سال

 ايران  کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق
 
 

 شـرکت واحـد و انسنـديکاي کارگـر

 »نظام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه«
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اسم   »اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام         «دوم آنکه، انتساب اتهام      

هاي   رمز يا تيرخالصي براي جلوگيري و منجمد کردن مبارزه جنبش              
... اجتماعي در ايران، مانند جنبش زنان، دانشجويان، معلمان، کارگران و           

 .باشد مي
نگاهي به احکام صادره از سوي رژيم جمهوري اسالمي در باره فعالين              

هاي کارگري و بخصوص سنديکاي کارگران          کارگري و رهبران تشکل    
شرکت واحد، به وضوح بيانگر اين نکته است که رژيم اهداف و نقشه هاي 

ها و مطالبات کارگران و گسترش           گسترده اي براي سرکوب خواست      
را به خطر     »امنيت رژيم «اما آنچه که    .  تعرض و تهاجم به آنان را دارد       

شود، در اساس نتيجه      ناميده مي   »تبليغ عليه نظام  «و  اندازد    انداخته و مي  
هاي ضد کارگري جمهوري اسالمي و          تبعي و بديهي اهداف و سياست       

دار و    آن، به عنوان بزرگترين سرمايه        »دولت امام زمان   «بخصوص  
اش تامين امنيت سرمايه و منافع        دولتي که وظيفه  .  کارفرماي کشور است  

داران و بخصوص، انتقال هرچه بيشتر بار بحران حاد و مزمن و               سرمايه
جانبه ساختار سرمايه داري ايران به دوش کارگران و زحمتکشان               همه
اي که حق حيات طبقه کارگر را در ايران               هاي تبهکارانه   سياست.  است

. مورد تهاجم قرار داده و آنان را به مبارزه مرگ و زندگي کشانده است               
آنچه موجب گرديده تا سردمداران رژيم چنان برآشفته و برافروخته               
گردند و چنين اتهامات سنگيني را متوجه فعالين جنبش کارگري نمايند،              

 :بايد درداليل ذيل جستجو کرد و مورد تأکيد قرار داد
اعتراضات و اعتصابات کارگران ايران به وضوح اين نکته را روشن            :  اول
حقوقي مطلق کارگران و عدم برخورداري از           رغم بي   سازد که علي    مي

ها و راهبردهاي رژيم در         رغم سياست   ترين حقوق خود و علي        ابتدايي
سرکوب گسترده و سيستماتيک کارگران و بي پاسخ گذاشتن مطالبات              
آنان، اين جنبش همچنان درحيات اجتماعي ايران فعال است و تمهيدات               

اش براي به بيراهه کشاندن جنبش         رژيم و وزارت کار و امور اجتماعي        
. با ناکامي روبرو شده است      مبارزه اين طبقه  طبقه کارگر و منجمد کردن      

رغم مختصات پراکندگي و عدم            علي(مبارزه عيناً جاري اين طبقه           
، درسرنوشت و    )برخورداري از تشکل مستقل و عدم سازمان يافتگي           

هاي اجتماعي،    تحوالت جامعه و همچنين در تاثير متقابل با ساير جنبش           
غيرقابل انکار است و از همين رو، مورد سنگين ترين و بيشترين                      

 .تهاجمات و يورش رژيم قرار گرفته است
رهبران سنديکاي کارگران شرکت واحد همچنان فداکارانه و                :  دوم

ها و مطالبات کارگران سنديکاي شرکت واحد              شجاعانه بر خواست   
ها، نه تنها زندان و شکنجه،          براي تحقق اين خواست    .  کنند  پافشاري مي 

تعليق از کار و اخراج بي فايده بوده است، بلکه عمال وعده و وعيدهاي                  
دستان آن نتوانسته کارگران را از حمايت و پشتيباني                رژيم و کاربه   

. هاي رژيم با شکست روبرو شده است            سنديکا باز دارد و سياست       
رغم سرکوب شديد و دستگير و           سنديکاي کارگران شرکت واحد علي      

اي کارگري در    زنداني کردن رهبران آن، همچنان به عنوان يک تشکل توده
اعتماد و اعتبار     ميان کارگران و بخصوص کارگران شرکت واحد، از راي         

ساز دولتي در شرکت واحد       هاي دست   متقابالً اما، تشکل  .  برخوردار است 
 .منزوي و مورد تنفر کارگران قرار گرفته اند

مهمترين موضوعي که باعث گرديده تا رژيم از سوي کارگران و             :  سوم
اوضاع فالکت بار و       ،اش را حس کند      تشکل هاي آنان اقدام عليه امنيت       

سال گذشته و      ۲٨شرايط دهشتناکي است که خود اين نظام در طي               
_ نژاد و دولت نظامي            بخصوص از زمان روي کار آمدن احمدي            

جمهوري اسالمي و   .  اند  اش براي مردم و کارگران ايران رقم زده           امنيتي
تالش ندارد که عامل تعميق و تشديد             »دولت امام زمان   «بخصوص  

اجتماعي و سياسي را از چشم مردم و بخصوص         _  هاي اقتصادي     بحران
هاي اقتصادي و     بايد تاکيد کرد که تعميق بحران      .  کارگران پنهان بدارند  

هاي گسترده در اقتصاد ايران و وضعيت مردم ايران، اصوالً               نابساماني
هاي مختلف حکومتي براي حفظ منافع خود و حفظ           حاصل تبهکاري جناح  

 .نظام جمهوري بوده است
ها و استراتژي اقتصادي جمهوري اسالمي بر          با توجه به اتخاذ سياست     

 »طرح تعديل ساختاري  «و يا     »تعديل اقتصادي «اساس آنچه که طرح      
ها و    شود، از آنجا که اصوالً اين استراتژي بر پايه خواست               ناميده مي 

 تمايالت سرمايه جهاني ونئوليبراليسم جهاني تنظيم شده وسمت گيري آن 

هاي سرمايه جهاني و با رهنمودهاي بانک              پاسخگويي به ضرورت   
است، )  و تي او  (جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني 

هاي توسعه اقتصادي     ها و اهداف برنامه     ها و اولويت    با توجه به ويژگي   
ها و راهبردهاي برنامه چهارم توسعه            رژيم و با تاکيد بر ويژگي         

خودماني (اقتصادي جمهوري اسالمي که بر پايه خصوصي سازي               
 »دولت کوچک «و    »تجارت آزاد «،  »بازار آزاد و رقابت کامل    «،  )سازي

رنگ و محدود و محدودتر        است و مي يابد نقش دولت در اقتصاد کم           
هاي   اي را در عرصه       در نتيجه، تعرض و تهاجمات گسترده           شود،

از اين رو،   .  گوناگون متوجه کارگران و ديگر زحمتکشان خواهد ساخت        
هاي مختلف لغو و فسخ شده و         ، قانون کار با اصالحيه    در عرصه قانوني  

اشتغال دائم لغو و    .  شود  اي تبديل مي    از قانوني اجرائي، به قانوني توصيه     
ها و واحدهاي     کارخانه.  اشتغال موقت و قراردادي رواج کامل مي يابد         

توليدي در قالب برنامه تغيير ساختاري، براي فراهم کردن محيط امن               
و خارجي، تعطيل شده    )  خصوصي و دولتي  (براي سرمايه داران داخلي     

هاي تامين اجتماعي و        و انبوه کارگران بدون برخورداري از بيمه           
هاي مستقل    تشکل.  و خواهند شد       بازنشستگي و درمان، بيکار شده      

تالش   »دولت امام زمان   «.  کارگري حذف و يا بي اثر خواهند شد             
گوئي   کار گرفته تا درماندگي و ناتواني خود را در پاسخ            اي را به    گسترده

طرح «هاي مختلف از جمله      به معضل ايجاد اشتغال پنهان سازد و با طرح
، بي اعتبار کردن قانون کار و            »رفع موانع توليد و سرمايه گذاري         

مقررات زدائي در روابط کار و حاکم کردن بي قانوني و هرج و مرج در                
مناسبات کار را در جهت ايجاد تسهيالت براي سرمايه و انباشت آن و                

همچنين در راستاي موضوع     .  منافع سرمايه داران، گسترش داده است      
گوئي به معضالت دولت به عنوان           خصوصي سازي و الزامات پاسخ      

دار و بزرگترين کارفرما، تهاجم و تعرض بر حداقل              بزرگترين سرمايه 
معيشت و سطح زندگي کارگران و مزد و حقوق بگيران را شتاب                     

دولت امام  «.  اي داده و عمالً حق حيات آنان را انکار مي کند               سابقه  بي
داران و کارفرمايان و        ضمن کاهش حق السهم بيمه سرمايه          »زمان

همچنين واگذاري اجازه فسخ قرارداد کار به شکل فردي و يا جمعي و به              
صورت يک جانبه به سرمايه دار، کارگران را از حقوق بديهي بيمه                   

بدون ترديد، بازتاب و     .  سازد  بيکاري و بيمه هاي اجتماعي محروم مي        
ها و برنامه و راهبردهاي رژيم درميان کارگران،             آمدهاي سياست   پي

امنيت «تواند طومار     يافته و آگاه گردند، مي      چنانچه آنان متشکل، سازمان   
 .پيچد  را در هم »نظام

هاي اتمي جمهوري اسالمي و بحران           با توجه به ماجراجوئي    :  چهارم
اي و گسترش     پرونده اتمي ايران و با توجه به شرايط جهاني و منطقه             

ها عليه ايران و افزايش خطر حمله نظامي به ايران و حتي تالش                  تحريم
زماني   سازي براي ايران، تقارن و هم       هاي خارجي براي نوعي بديل      قدرت

هاي   گسترش و اوج گيري اعتراضات و حرکات کارگري و ديگر جنبش            
تواند وجود کل اين نظام را به            اجتماعي با حمله نظامي احتمالي، مي        

هاي   از اين رو رژيم جمهوري اسالمي در به اصطالح طرح          .  چالش بگيرد 
کوشد هر صدائي و هر اعتراضي را در همان ابتداي             گيرانه خود مي    پيش

امر خفه کند، از اعتراضات مردم جلوگيري کند و مطالبات و مبارزات                
 .آنان را منجمد سازد

آنچه که در مبارزه طبقه کارگر ايران بايد مورد تاکيد قرار گيرد اين                   
ها، کماکان    ها و فداکاري    است که طبقه کارگر ايران عليرغم همه کوشش        

از پراکندگي اين جنبش و غير متشکل بودن و سازمان نيافته و سراسري  
 .نبودن آن، رنج مي برد

مردم ايران صدور چنين احکامي را در باره فعالين کارگري و رهبران               
کنند و ضمن رد اين اتهامات، خواستار         سنديکاي شرکت واحد محکوم مي    

نشان   ٨۴آزادي بي قيد و شرط آنان هستند و همانگونه که درزمستان              
 .کنند دادند، از سنديکاي شرکت واحد و کارگران آن حمايت مي

 تواند با مبارزه متشکل و متحد و سراسري خود              جنبش کارگري مي   
 و رهبران سنديکا آزادي فعالين کارگري رژيم را به عقب نشيني وادارد و

اپوزيسيون چپ، دمکرات و مترقي و همه آنان که براي           .   را فراهم سازد  
توانند و بايد     کنند، مي   ها و مطالبات کارگران مبارزه مي         تحقق خواست 

همگام و همصدا در دفاع از فعالين کارگري و آزادي آنان اقدامات                    
 .مؤثري را انجام دهند

 ۲٠٠۷نوامبر  ١٦ـ    ١۳٨٦آبان  ۲۵



 ١۳صفحـه    ١۳٨۶آذر    ١۵٠اتحـاد کـار     

براي .  ديکتاتوري بورژوازي قرار داريم        
مردم، ديکتاتوري پرولتاريا بزرگترين            
دمکراسي را به همراه دارد در حاليکه  از              
.  استثمار فرد از فرد جلوگيري خواهد کرد          

بدين گونه بود که ما بسياري از اصول پايه           
مارکسيسم را ناديده گرفتيم و به تدريج از           

اي ساختيم در ميان ديگر        مارکسيسم تئوري 
 .»ها تئوري
، تاريخ دان، سردبير      »روژه مارتل  «براي  
و عضو کميته      (Regards)  »ها  نگاه«مجله  

ملي حزب کمونيست فرانسه، پاسخ متفاوت        
اکنون بيش از سي سال     «:  گويد  وي مي .  است

هاي مختلف تالش      است که ما در عرصه       
کنيم، اگر چه درهم ريخته و بي نظم، ولي            مي

خطوط سياسي  .  ايم  به هر حال تالش کرده      
متفاوتي را دنبال کرديم، از رقابت با حزب           

ما .  سوسياليست تا اتحاد با اين حزب            
مسيرهاي متفاوتی را امتحان کرديم، تحوالت      

يک از آنها از       داخلي را آزموديم، ولي هيچ      
اگر ما موفق     .  سقوط ما  جلوگيري نکرد        

رويم، تنها    نشديم و اگر همچنان عقب مي         
ناشي از اين است که فرمي که کمونيسم قرن         
بيستم براي خود انتخاب کرد، که خود از دل          
انقالب بلشويکي منتج شده بود، به پايان             

اگر ما ناموفق   .  دوران رشد خود رسيده بود    
بوديم، تنها به اين دليل بود که هر پيشرفتي           

حتي .  گرفتيم  را در کالبد موجود به کار مي        
ديگر کافي نيست که با تغيير آن، نگهش              

ايم که    ما به چنان نقطه ضعيفي رسيده     .  داريم
نخواهيم توانست در مسائل موجود در سطح       

زماني که  .  ملي و اروپايي نقشي بازي کنيم       
يک نيروي سياسي عليرغم هر آنچه کند و           
هر آنچه گويد، نتواند از نزول دائمي خود            

تر از فرم،      جلوگيري کند، يقينا چيزي عميق      
يک .  کند  محتوي و استدالالت وي عمل مي        

نارسايي بين آن فرم سياسي که تاريخا شکل 
اي که متحول     اش با جامعه    گرفته و کارآيي  
اين آن چيزي است که ما        .  شده وجود دارد  

 .»امروز با آن مواجهيم
 d’Espace Marxمدير  »سآت  پاتريس  کهن«پاسخ  

و عضو کميته ملي حزب کمونيست فرانسه با        
وي معتقد  .  هايي دارد   دو پاسخ باال تفاوت     

 14صفحه   : است که

سال (کنگره آينده حزب کمونيست فرانسه         
در پيش است و شکست سخت چپ و        )  ۲۰۰۸

هاي فرانسه در انتخابات          بويژه کمونيست  
اخير رياست جمهوري، اعضاء حزب را به          
فکر واداشته و سواالت بسياري درباره آينده       
.  اين حزب در فرانسه را پيش کشيده است           

چگونه :  ها بسيار است و از جمله           پرسش
توان به پروژه آلترناتيو چپ اعتماد جلب          مي

توان از دام سيستم دو            کرد؟ چگونه مي    
توان با سلطه     حزبي پرهيز کرد؟ چگونه مي     

داري  مالي و جهاني مبارزه کرد؟            سرمايه
اي براي    توان يک جنبش توده       چگونه مي 

اي و عميق بوجود آورد؟ و يا،         تغييرات  پايه  
آيا بايد حزب را تغيير داد يا تغيير حزب داد؟          

... به کمونيسم رجوع کرد يا از آن دور شد؟           
 .ها يقينا بسيار متفاوت خواهد بود پاسخ

ها، حزب کمونيست         براي شنيدن پاسخ     
جلساتي را براي بحث و گفتگو بين اعضاء و          
. برخي مسئولين حزبي سازمان داده است        

چهارشنبه هفتم نوامبر در يک جلسه عمومي        
چند تن از مسئولين حزب نظرات خود را             
درباره اين سواالت و وضعيت کنوني حزب         

 .کمونيست و آينده آن بيان کردند
عضو کميته ملي حزب           »دانيل سيررا  «

در ارائه بيالني از    )  کميته مرکزي (کمونيست  
چگونه اين حزب، که       «:  گويد وضعيت مي  

سالگي خود را پشت سر خواهد          ۸۸امسال  
گذاشت، که دهها هزار عضو در صفوف خود        
دارد، سيزده هزار نماينده منتخب، يک گروه         
پارلماني در سنا، رياست يک گروه پارلماني        
در مجلس اروپا، بسياري از مسئوالن              
سندکايي در صفوف اين حزب فعال هستند و        
يک روزنامه ملي دارد، نتوانسته است بيشتر        
از هفتصد هزار راي در انتخابات رياست            
جمهوري اخير بدست آورد؟ چيزي در حدود       
جمعيت مردمي که براي جشن اومانيته             

پاسخ ما به شيوه تدارک کنگره آينده       .  آيند  مي
ي انتخاباتي اخير اهميت       »واترلو«پس از     

 .»اساسي دارد
واقعيت غير قابل انکار اين است که حزب             
کمونيست فرانسه در طول سه دهه گذشته از        

_ يک حزب نيرومند وموثر در صحنه سياسي  
اجتماعي فرانسه به يک حزب محدود، کوچک       

اين حزب  .  و با تاتيرات اندک تبديل شده است      
عليرغم آن که تا سالها در صف احزاب برادر         

اش با    باقي ماند، ولي مبارزه جدي و تاريخي       
ها  در دوران اشغال فرانسه در             فاشيست

 جنگ جهاني دوم، اعتبار و احترام بسياري را 

تا جايي در پايان      .  براي وي بدست آورد     
جنگ، بزرگترين نيروي سياسی متشکل در        
فرانسه بود و در معادالت سياسي و بويژه          
در مسائل اجتماعي، يک نيروي موثر و غير          

در انتخابات رياست      .  قابل اجتناب بود     
که براي    ۱۹۸۲جمهوري فرانسه در سال        

اولين بار فرانسوا ميتران، کانديداي جبهه          
چپ برنده شد، نقش حزب کمونيست و آراي        
وي در نتيجه اين انتخابات تاثير اساسي             
داشت و حزب سوسياليست بدون همکاري و       

توانست   مشارکت حزب کمونيست، هرگز نمي    
 .اي دست يابد به چنين پيروزي

اما از اين زمان به بعد محبوبيت حزب                
کمونيست به تدريج کاهش يافت و آراء آنها          

يافت   از انتخاباتي تا انتخابات بعدي کاهش مي
تا جايي که در آخرين انتخابات در سال              

در صد    ۲گذشته، تنها موفق به کسب کمتر از      
آرا شدند و در انتخابات مجلس براي اولين          
بار تعداد نمايندگانشان به زير بيست نفر            
رسيد و از داشتن يک گروه پارلماني مستقل         

همچنين به تدريج و در          .  محروم شدند  
سالهاي اخير، با شکست در انتخابات محلي،        

ها و شوراهاي محلي را       بسياري از شهرداري
چرا چنين شد؟ پاسخ ها        .   از دست دادند   
 .متفاوت است

، عضو کميته ملي حزب       »ژان ژاک کرمن   «
چپ «:  گويد   کمونيست در اين باره مي          

فرانسه،  بيمار يک حزب کمونيست مريض          
وقتي حزب کمونيست خوب باشد، چپ      .  است

هم خوب است و هر زمان که حزب                   
کمونيست نباشد، سوسيال دمکراسي             

اين .  رود   مستقيما به سمت راست مي          
نيست که در دل مشکل کنوني          »کمونيسم«

بلکه خط سياسي است    .  ما مورد سوال است   
. ايم  که در طول سي سال گذشته دنبال کرده        

، چرخش   ۲۲، در کنگره        ۱۹٧٦در سال     
الزم بود تا براي خروج از         .  صورت گرفت 

استالينيزم فرانسوي چرخشي صورت            
راست را    »در«اما ما براي خروج     .  گرفت  مي

چپ   »در«انتخاب کرديم بجاي آن که از           
ديکتاتوري «قبول دارم که       .  خارج شويم  

لغت جالبي نيست اما هيچگاه اين          »پرولتاريا
موضوع براي مارکس يا لنين به معني نفي           

برعکس براي استالين چنين     .  دمکراسي نبود 
ما بر پايه يک تئوري استاليني استدالل        .  بود

اي مارکس را رد       کرديم تا يک تئوري پايه      
ديکتاتوري پرولتاريا در مقابل            .  کنيم

 ديکتاتوري بورژوازي است و امروز ما  در 

  احمـد آزاد: گردآوري

 كمونيزم و حزب كمونيست فرانسه،
  كدام آينده؟

 ساختمان مرکزي حزب کمونيست فرانسه ـ پاريس
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 13صفحه 
درپي چپ و بويژه شکست جديد حزب          سومين شکست انتخاباتي پي   «

و تداوم سي ساله افول       ۲۰۰۲کمونيست پس از شکست انتخاباتي سال       
سنديکاليزم نيز با    .  دائمي حزب، نشان از يک بحران پايدار دارد             

 ۱۹۹۵مشکالتي مواجه است و غالب مبارزات اجتماعي که از سال                 
صورت گرفته، جز در يک مورد، هيچکدام با موفقيتي همراه نبوده                 

اين مشکالت فقط مربوط به فرانسه نيست، بلکه در اروپا و                 .  است
بسياري از احزاب کمونيست ناپديد شده و يا    . درتمام جهان وجود دارد

توانيم تنها با انتقاد از خود، خودمان اين          ما نمي .  اند  بسيار ضعيف شده  
چپ .  ما درمقابل يک بحران جهاني قرار داريم          .  مشکل را حل کنيم     

هاي آلترناتيوي که      داري، پروژه   تواند در مقابل نيروي سرمايه        نمي
آيا به اين معني است که جامعه        .  مردم را به حرکت درآورد، ارائه کند       

به سمت راست روي آورده و اين به بحران چپ دامن زده است؟ نوعي 
توان ديد، رشد بيگانه ستيزي، سلطه جويي،            عقب گرد فکري را مي      

اي که سرکوزي را انتخاب       اما همان جامعه  .  شود  ديده مي ...  فردگرايي و 
به   »نه«کند، همچنان دلبستگي خود به خدمات عمومي دولتي و                مي

مسئله در مردم    .  دهد  قانون اساسي ليبرالي اروپا را هم نشان مي            
نيست، بلکه در ناتواني نيروي چپ و از جمله حزب کمونيست فرانسه              

 .»براي ارائه يک آلترناتيو است
 ۱۰اگر چه در گزارش منتشره از اين جلسه در روزنامه اومانيته جمعه             

تر از اين موارد به دالئل افول تدريجي          هاي روشن   ،  پاسخ  ۲۰۰٧نوامبر  
ها هم    شود، ولي در همين پاسخ        حزب کمونيست فرانسه، ديده نمي      

اگر يکي عامل اصلي افول حزب را       .  ها را ديد    توان تفاوت در ارزيابي     مي
کند و طبعا از اين زاويه          در عدول از اصول مارکسيسم ارزيابي مي        

هاي حزب کمونيست فرانسه را عامل جدا            گردش به راست سياست    
شناسد، ديگري بحران عمومي چپ در جهان را            شدن بدنه حزبي مي    

رسد که تنها يک      به هر حال به نظر نمي     .  دهد  مبناي تحليل خود قرار مي    
گر وضعيت کنوني حزب کمونيست باشد، بلکه            جواب بتواند توضيح   

 .ها واقعي و درخور توجه است هايي از هريک از اين ارزيابي يقينا جنبه
اين ناتواني ما در     «:  گويد  در نگاه به آينده مي       »کهن پاتريس سآت  «

داري مالي، نظامي     ارائه يک آلترناتيو از چيست؟ در جهاني که سرمايه         
  هاي چپ را زنده نگه      توان ارزش   و جهاني شده مسلط است، چگونه مي      

توان يک پروژه پيشرفت انساني ـ اجتماعي را               داشت؟ چگونه مي   
برد؟ اين چالش بزرگي است و هيچگاه از دهه سي به اين سو چپ                پيش

داري تا مدتها فکر      فکر عبور از سرمايه   .  تا اين حد متفرق نبوده است      
، حزب سوسياليست به تدريج به         ۱۹۸۳از  .  ها بود   عمومي همه چپ   

سمت ليبراليزم گرايش پيدا کرد و شکافي نظري با حزب کمونيست                
هايي داريم؟ اوال بايد بر روي يک پروژه سياسي             چه راه .   پديدار شد 
يک پروسه تدارک و يک نبرد براي فتح قله ايدئولوژيک،                .  کار کنيم 

دوم آن که بايد تالش کنيم تا شکافي که بين واقعيت           .  پيشروي ما است  
يکي .  حزب کمونيست و آن گونه که مردم آن را در ذهن دارند، پرکنيم             

نام   »چمدان سرب «از دالئل اين شکاف چيزي است که من آن را                
ما به آنچه که در قرن بيستم ساخته شد و خود را کمونيسم               .  ام  نهاده

و   »استالينيزم«چرا که حتي پس از محکوم کردن          .  ايم  ناميد، چسبيده 
، ما يک رفتار دوگانه       »سوسياليزم واقعا موجود   «افشاي اشتباهات    
را   »بيالن عمومي مثبت  «بطور مثال، ما    .  ها داشتيم   نسبت به اين رژيم   

. سومين راهکار بر روي يک اجماع سياسي است             .  فرموله کرديم 
، »گرا  چپ کثرت «،  »گردآوري اجتماعي اکثريت   «،  »برنامه مشترک «
بايد از  .  ها ناموفق بوده است      ، همه اين تالش    »تجمع ضد ليبراليسم  «

چه .  اما نبايد بچه را با آب حمام به دور ريخت              .  آنها درس گرفت   
کساني را جمع کنيم؟ بايد عالمتي فرستاد، هدفي را تعيين و گفتگو را               

موتور اين  .  خواهند کار کنند    آغاز کرد، با جامعه و با نيروهايي که مي         
 .»گيري يک اکثريت کمک کند اي باشد که به شکل اجماع بايد پروژه

تنها راه، ساختن يک ديناميزم      «:  گويد  در اين باره مي      »روژه مارتل «
داري   ديناميزمي که بتواند با سرمايه     .  است  »چپ«سياسي در جهت     

هاي جامعه قرار     مالي مقابله کرده و پيشرفت انساني را درمحور تالش        
 را ساخت؟ آيا حزب کمونيست   توان چنين ديناميزمي چگونه مي. دهد

تواند اين کار را انجام دهد؟ يقينا، چرا که حزب کمونيست بيش از                مي
هميشه مدرن و پيشرو است، درحالي که کمونيسم امروز در                     

آيا تشکل کمونيستي الزم     .  ترين حد محبوبيت خود قرار دارد         پائين
اي بدون موتور پيشبرنده، به عمل در           است؟ آري، چرا که هيچ ايده       

آيا اين سازماندهي، بايد بازتوليد همين مورد موجود            .  نخواهد آمد 
کمونيزم سياسي تنها يک فرم سازماني           ۱۸۴۸سال    باشد؟  نه، از       

که مارکس و انگلس از آن صحبت به          »حزب کمونيست «.  نداشته است 
ي که ما در قرن      »حزب کمونيست «آورند، ربط چنداني با          ميان مي 

بايد تشکيالت کمونيستي باشد ولي      .  ايم ندارد   بيستم به آن خو گرفته     
نه الزاما در منطق ساختار عمودي و هيرارشيک که متعلق بود به                  

.  تواند همچون آن زمان باشد      حزب بلشويک، چرا که طرح انقالب نمي       
براي ايجاد يک نيروي سياسي در مقابل راست و در رقابت با                     
سوسيال ليبراليزم، بايد تمام نيروهايي که گاها از حزب کمونيست هم           

تنوع .  چگونه؟ دو فرض وجود دارد      .  کنند را گردهم آورد      عبور مي 
توان آنها را     نيروهاي منتقد خواهان تغيير جامعه به حدي است که نمي         

در نتيجه  .  در يک فرم سياسي که سازنده يک حزب است، جمع کرد             
اي رفت که چارچوب معيني داشته باشد و          بايد به سمت ساختن جبهه    
فرض دوم بر اين است که از نظر سياسي و        . براي بلندمدت شکل گيرد

در .  اعتبار، امکان ايجاد يک ساختار سياسي از نوع حزبي وجود دارد           
اين حالت يک نيروي سياسي واحد ساخته خواهد شد که در آن                   
گرايشات مختلف با محدوده عمل آزاد و ترکيب کمونيستي گردهم               

به نظر من دومين فرض از کارآئي بيشتري برخوردار            .  خواهند آمد 
را   »دو حزبي «خواهد بود و توان بيشتري براي تغيير اين وضعيت            

اما بيش از هر چيز آغاز به ايجاد يک  نيروي سياسي               .  خواهد داشت 
پايدار، به هر صورت که امکان پذير است، بايد در دستور کار قرار                 

 .»گيرد
در فرانسه و در طول تاريخ وقايع و تحوالت         «:  ميگويد  »دانيل سيررا «

اجتماعي بزرگ هميشه از همزيستي نيروي سياسي با جنبش اجتماعي      
تنها ساختن يک حزب جديد کافي نيست، بلکه بايد          .  حاصل شده است  

بحث بر سر اين نيست که چه کسي بيشتر چپ            .  حزبي متفاوت باشد  
هاي واقعي به نياز       تواند جواب   است، بلکه کدام نيروي سياسي مي       

بحث بر سر چرايي حزب کمونيست  متکي است، بر نگاه             .  مردم بدهد 
تواند از دل يک برنامه يا        چنين نگاهي نمي  .  ما به چگونگي تغيير جامعه    

هايش در تحکيم     يک نمونه موجود حاصل شود، بلکه تنها از ظرفيت           
 . »تواند شکل گيرد هاي اجتماعي مي خود همچون محرک در جنبش

عضو کميته    »نيکوال مرشان «در مقابل ايده ايجاد يک حزب جديد،           
ما بايد از فضاي شکست خارج        «:  گويد  اجرايي حزب کمونيست مي    

ما در پيشبرد يک    .  فلج شديم   »شوروي«ما به دنبال شکست      .  شويم
. ويکم ناتوان بوديم     تحليل عميق و ايده کمونيزم براي قرن بيست            

چيزي به نام جامعه      .  چيزي به نام شکست کمونيزم وجود ندارد          
اما کمونيزم در يک عرصه شکست خورد و        .  کمونيستي وجود نداشت  

...  ما را نيز بي نصيب نگذاشت        برخي از رهبران حزب معتقدند که        . 
به پايان  )  کنگره موسس حزب کمونيست فرانسه    (  »تور«دوران کنگره   
آنها بر اين باورند که بايد در جهت ايجاد يک نيروي               .  رسيده است 

هاي حزب سوسياليست و          جديد سياسي متشکل از ما و چپ             
براي خروج از بحران کنوني، آلترناتيو ما        .  ها تالش کرد    تروتسکيست

نوآوري عميق در حزب، ساختار، سبک کار و انقالبي در فرهنگ                  
 .»دروني ما است و نه ساختن يک حزب ديگر

برخي ديگر از رهبران و مسئولين حزبي نيز با ايده ايجاد يک حزب                
جديد چپ مخالفت کرده و آن را قبل از هر چيز، گام اصلي در انحالل                

 .دانند حزب کمونيست فرانسه مي
ها، چه در فرانسه و چه در هر نقطه جهان نياز به بازنگري                کمونيست

سوسياليزم يک افسانه انسان    .   در گذشته خود و راه طي شده دارند        
دوستانه نيست، بلکه تنها پاسخ ممکن در مقابل سرمايه داري لجام               

عدالتي موجود در     ها و بي    گسيخته و پايان بخشيدن به استثمار انسان      
 .راهي جز ادامه مبارزه نيست. جهان است

  . ها ادامه خواهد يافت اين بحث 
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جغرافياي سياسي به عنوان طـرز تـفـکـري         
هـاي نـازيسـم         علمي، غالبا در رابطه با طرح

شـود و در       براي رهبريت بر جهان طرح مي  
کنوني، به آن بـه    گفتگوهاي تئوري ـ سياسي 

اي غير متداول و کهنه نگريستـه   عنوان مسئله
حاليکه آنطـور کـه پـيـداسـت،            در .  شود مي

عنصر مرکزي جغرافياي سيـاسـي، يـعـنـي        
بـه عـنـوان پـيـش شـرط               تسلط بر محيط   

رهبريت، عميقا در سياست خارجي آمـريـکـا    
  .ريشه دارد

در اينجا بايد بار ديگر تئوري دومينو را بـه      
آيـزنـهـاور       ۱۹۵۴ياد بياوريم که در سـال      

آمريکا آن را چنين فـرمـوـلـه         رئيس جمهور 
شورهائي چون کـره و ويـتـنـام         ک«:  کند مي

طـور     از آنجا که از دست دادنشان به  جنوبي 
ژاپـن،  ( اتوماتيک منافع آمريکا را در آسـيـا       

انـدازد، در هـر        به خطر مي)  اندونزي فليپين، 
نگـاه    صورتي بايد تحت نفوذ و قدرت آمريکا 

 .»داشته شوند
با وجود اينکه جنگ سرد آمريکا در مـرحلـه     

سوسـيـالـيـسـتـي         هاي  نخست بر عليه دولت
انجام گرفت، اما انگيزه مهم ديگـر آمـريـکـا،       

خـاورمـيـانـه در جـهـت             کنترل ذخاير نفتي 
برنامه .  پيشبرد منافع رهبريتش بر جهان بود

ترومن، آيزنهاور و کارتر هـمـواره هـمـيـن        
اي بـراي   انگيزه  چنين .  کرد انگيزه را دنبال مي

مـجـمـوعـه     .  جنوب آفريقا هم صـادق اسـت    
داشـت   آمريکا بعد از جنگ با چشم  هاي  دولت

اسـتـراتـژيـک      اي که براي منافع  به مواد اوليه
آنها مهم بود، رژيم هاي نژاد پرست آفـريـقـا    

 .پشتيباني مي نمودند جنوبي را 
فروپاشي شوروي بـه رهـبـران سـيـاسـي           
واشنگتن اين شانس را داد کـه سـيـاسـت           

افسارگسيخته خود را در مقايسـه بـا       جهاني  
ريسـک بسـيـار        شرايط قبل از فروپاشي با   

پائين تري پياده نمايند و از سال هاي نود بـه  
به بناي موقعـيـت اسـتـراتـژيـک خـود             بعد، 

يازده سپتامبر به توسعه اين هـدف  .  بپردازند
اين خواست عيان، يـعـنـي      .  شدت فراوان داد  

اهـداف و      توسل به خشونت براي رسيدن به 
هـا، خـود را در            زير پا گذاشتن حقوق ملت

هاي اوائل سـال    منطق حمله تهاجمي و ماجرا 
دوهزار و شش و استراتژي جديـد نـظـامـي       

 .آمريکا نشان داد
هاي آمريکا، کنترل مرزهـاي   در مرکز فعاليت

محوري اروپـا    حاشيه به اصطالح کشورهاي 
اين کشورها شامل اروپـا،  .  و آسيا قرار دارد

و کشـورهـاي اطـراف          خاورميانه و نزديک 
برژينسکي متفکر جغـرافـيـاي    .  پاسفيک است
آنچه که به اروپاي غربـي  « :  گويد   سياسي مي
تحـت    شود آن است که اين منظقه  مربوط مي

 کنترل آمريکا قرار دارد و يا در حال حاضر

همچنـيـن   .  نيست  از اهميت چنداني برخوردار 
اين مسئله که گويا اياالت متحده آمريکا قصد 

شرقي يک سيستـم دفـاعـي        دارد در اروپاي 
موشکي نصب کند تا بـا ايـن اقـدام خـود             

اروپا را خنثي نـمـايـد، در        هاي اتحاديه  نقشه
 .»اين قضيه چيزي را تغيير نخواهد داد

در پايان جنگ سرد، اياالت متحده آمريکا در     
سـقـوط     اش در حال  حالي که قدرت اقتصادي

بود، در مقابل رقابت رو به رشـد اتـحـاديـه       
اروپا و آسياي شرقي بـه عـنـوان بـلـوکـي           

حمالت نظامـي ارتـش     .  اقتصادي قرار گرفت  
عـراق،    بـه       ۱۹۹۱( آمريکا در سال هاي نود 

در واقع با اين تصـور    )  به يوگسالوي ۱۹۹۹
طريق رقباي اقتصادي   انجام گرفت که از اين 

را به عقب نشيني وادار نمايد و درهـاي ايـن     
به روي بازار اقتصادي بگشايد و   کشورها را 

هائي را که سابقا زيـر چـتـر         همچنين کشور
 .ورشو بودند، به خود وابسته کند پيمان 

در نتيجه اين حمالت، يک خط کمـربـنـدي از      
استراتژيـک    هاي نظامي، در مناطق مهم  پايگاه

هاي جديد از اين رو به  اين پايگاه. شکل گرفت
از نـيـروهـاي نـظـامـي             وجود نيامدند کـه    

آمريکائي محافظت نمايند، بلکـه بـنـاي ايـن         
مـهـم بـراي سـيـاسـت             پايگاه ها ابـزاري      

هدف آمريکا اين بـود    .  دخالتگري آمريکا بود
اش اسـتـفـاده         برتري نظامـي   و هست که از 

نمايد تا در اين منطقه بلوک دالري را تقويـت  
بدينوسيله محدوده ارزي خـود را در        کند و 

مقابل يورو و ين گسترش دهد و همچنين از   
مجـمـوعـه    « اين طريق منافع جديدي را براي   

مالي آمـريـکـا بـه           و سرمايه  » وال استريت
  .دست آورد

هائي را بنا نـمـوده    آمريکا همين اواخر پايگاه
است که از بوسـنـي تـا گـرجسـتـان و از               

آذربايجان تا قرقيزستـان در مسـيـر خـط             
. يابد  کمربندي بالکان ـ پاکستان گسترش مي 

اين مسئله بيانگر اين است که اياالت متـحـده   
کشـورهـاي     آمريکا موفق شده است در ميان 

رابط اتحاديه اروپا و روسيه و چين نـواري    
هـاي   همچنين پست  به وجود آورد و به موقع 

کنترلي ميان اين مناطق ايـجـاد نـمـايـد تـا             
. سـازد ايـزوـلـه      را   بدينوسيله اتحاديه اروپا 

آنـهـم   .  انگيزه ديگر آمريکا کامال روشن است
هاي نفت در خاورمـيـانـه     کنترل بيشتر برچاه

آمريکا در حال حاضرتنهابخش کوچکي   . است
وارد مـي      از نياز نفتي خود را از خاورميانه   

لذا در اين منطقه از طريق حضور نظامي .  کند
ترانسپورت آن، نفوذ و     و کنترل توليد نفت و 

بـه لـحـاظ      ( تسلط خود را بر تامين انـرژي    
مهمترين رقباي خود به نمايش مي   )  اقتصادي

منطقه   از سوي ديگر از ديد دراز مدت، . گذارد
 عنوان  شک به خليج فارس و همچنين عراق بي

آمريکـا بسـيـار        رزرو تامين نيازهاي انرژي 
  .جذابيت دارد و مهم است

حمله به عراق واشنگتن را بـه ايـن هـدف            
در واقع در   ۲۰۰۳  آوريل۱۹در .  نزديکتر نمود

نقطه اوج دوميـن جـنـگ عـراق، روزنـامـه             
تايمز در سرمقاله خود گزارشي را   نيويورک 

علني   در باره اهداف دراز مدت نظامي آمريکا 
موضوع برسر سه پايگاه نظامـي بـود     .  نمود

که در عراق بر   که مي بايست از سوي دولتي 
سر کار مي آمد، براي استفاده هميشگـي در    

طـبـق اطـالعـات       .  گـيـرد    اختيار آمريکا قرار 
بايست کمک کنند تـا   ها مي پنتاگون، اين پايگاه

  .در قلب اين منطقه نقش بندد نفوذ آمريکا 
اي    هاي متمرکز ديپلماتيک و نـظـامـي        تالش

آمريـکـا     انجام شدند تا اين امکان را به ارتش 
بدهند که از کشورهاي سابقا کـمـونـيـسـتـي       

دريـاي    بلوک شرق وارد عمـل شـود و از           
مديترانه بگذرد و از مجموعه خاورميـانـه و     

گذشـتـه و تـا          شاخ آفريقا و آسياي مرکزي 
پيرامون روسيه و تا بـنـادر پـاکسـتـان در          

مناطق آنچنان زيـر    اين .  درياي هند پيش رود
اند که در چندين نسـل     نفوذ غرب قرار گرفته

 )۱(.بوده است سابقه  گذشته بي
 

 چين و روسيه مورد هدف
پايگاه بزرگ نظامـي   ۵در حال حاضر آمريکا 

واقـع    در   .  در عراق مستـقـر نـمـوده اسـت         
هائي است که هر کـدام   موضوع بر سر پايگاه

افزون .  کنند سازماندهي مي  سرباز را  ۲۰۰۰تا
يعني فرودگاه بيـن   » کمپ ويکتوري« بر اين، 
سابق بغداد هم کماکان وجود دارد کـه    المللي 

آينده   البته هنوز مشخص نيست که آمريکا در
. اي مي خواهد از اين پايگاه بکـنـد   چه استفاده

سفارتخانه بزرگي   و بالخره، آمريکا مجموعه 
: را در پايتخت عراق در دست سـاخـت دارد    

دالري که براي اين کـار مـقـرر          يک ميليارد 
گشته است مـطـمـئـنـا تـنـهـا بـراي رفـاه                 

آمريکائي نخواهد بود بلکه بنظـر    هاي  ديپلمات
مي رسد که آنها با ساخت اين سفـارتـخـانـه     

عظيم قصد دارند سـازمـان امـنـيـت سـري             
  .بزرگي را به وجود آورند

متخصصان استراتژي جغرافيائي، افغانستان 
جـنـوبـي،      را به عنوان نقطه مرکزي آسيـاي    
گذاري مي  خاورميانه و آسياي مرکزي ارزش

آمريکا موفق شد از طريق   اياالت متحده .  کنند
حمله نظامي جنگي، جا پاي خود را در ايـن      

هائي در    محکم نمايد و همزمان، پايگاه  منطقه 
کشـورهــاي ازبــکــسـتــان، قــرقــيـزســتــان،        

همچنين .  تاجيکستان و پاکستان بوجود آورد  
درياي خزر   در اينجا کنترل ذخاير گاز و نفت 

 .انگيزه اقتصادي مهمي هستند
دو پايگاه هوائي در قندهار و يکي ديـگـر از       

با هزيـنـه       ۲۰۰۵شهرهاي افغانستان در سال 
. ميليون دالر توسط آمريکامدرنيزه شدند۱۰۰

جديد ديـگـري در       در همان سال بناي پايگاه 
نزديکي هرات که هم مرز ايران اسـت آغـاز       

هوائي مي توان به هـدف    از اين پايگاه .  گشت
 16صفحه  .هائي در ايران سريعا دست يافت

 جغرافياي سياسي آمريكا تغيير مي كند
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 ١۵٠اتحـاد کـار     ١۶صفحـه     ١۳٨۶آذر    

آنها فشاري براي اقتصاد ما نيستند بـلـکـه بـر         .  کنند آن پشتيباني مي
 .»آنها بستري تعيين کننده براي رشد ما مي باشند عکس، 

از نـو طـرح ريـزي         ۲٠٠١سپتامبر  ١١سياست نظامي آمريکا قبل از 
. سپتامبر خيلي سريع به اجرا در آمـد  ١١اما در نتيجه واقعه   .  شده بود

معرفي نمود کـه   ۲٠٠۲نظامي را در اول ماه يوني   جرج بوش سياست 
اش نبود که  کردن سياست نظامي رژيم قبلي  روز  در واقع چيزي جز به

همراه پنتاگون بوجود آورد و يـک      به  ١۹۹۳ويليام کلينگتون در سال 
ايـاالت  .  نـمـود    معرفي    ) ۳( » استراتژي امنيت ملي« سال بعد آنرا به نام 

تـروريسـتـي      هـاي       متحده آمريکا مي بايست درمقابل تهديدات گـروه 
نـمـودنـد       هائي که اين تروريسم را پشتيباني مـي    المللي و يا دولت بين

به اين مجموعه همچنين کشورهاي با ابزار کشـتـار جـمـعـي        .  بايستد  
موقع، جنگ در کشـورهـاي    بايست به از اين روي مي.  شدند  اضافه مي 

از اين روي بوش آنچه را که رامسـفـلـد      .  گردد  دشمنان احتمالي آغاز 
 ۳١نموده بود در سخنراني اش در       وزير دفاع آنزمان آمريکا فرموله 

دفـاع از    : " واشنگتن بيان نـمـود   » دانشگاه دفاع ملي« در  ۲٠٠۲ژانويه 
پيشگيري، دفاع از خود و بـعـضـي از        اياالت متحده آمريکا احتياج به 

 ۲٠٠۲همچنين در ششم ژوئـن        وي ".  موقع حمله کردن دارد اوقات به
تنها راه دفاع بـر عـلـيـه       « :  که  در جلسه وزراي دفاع ناتو اضافه نمود 

نمود و با آنها همـان    هاي جهاني آنرا پيدا  تروريسم اين است که شبکه
  .»کاري را نمود که آمريکا در افغانستان کرد

   : اين اعالم موضع رئيس جمهور و وزرا در واقـع تـوصـيـه اسـنـاد            
» Nuclear Posture Review   « )۴ (     از سـوي       ۲٠٠۲است که در سال

سياست نظامـي آمـريـکـا         ها و شوراي امنيت ملي آمريکا براي  ژنرال
تـرس و      در واقع در اينجا براي برگشت مـدل ايـجـاد          .  تنظيم گشت

ها در زمان جنگ سرد در مقابل مخالـفـان بـه کـار          وحشتي که سال
از ديد اين اسناد، اياالت مـتـحـده    .  شود مي شد، هورا کشيده مي  گرفته 

ترس و وحشت مـي      آمريکا سه توانائي مهم دارد که توسط آن ايجاد 
اسـتـراتـژيـک و         هـاي       ها، بمـب  اولين توانائي آمريکا در موشک:  کند

از   اش قرار دارد و دومين توانائي آمريکا قـدرت دفـاع        تسليحات اتمي
در اينجا نـقـش پـوشـشـي          :  شود حمالتي است که به خود آمريکا مي

توانائي سـوم آمـريـکـا در         .  هاي دفاعي بسيار برجسته است   موشک
که مي توان توسط آن از حمالتي چون يـازده      زيرساختارهايش است 

برنامه جديـد نـظـامـي       .  جلوگيري نمود  سپتامبر به طور موفقيت آميز 
از تسليحات اتمي را مـورد    آمريکا نظريه تاکنوني در رابطه با استفاده 

وحشت در رابـطـه بـا        در واقع اين ايجاد ترس و .  دهد سئوال قرار مي
تـوانـد     مورد غير احتمالي حمله شديد به منافع حياتي آمريکا که مـي      

کنـد   اما آمريکا تالش مي.  موجوديت آمريکا را به نابودي بکشاند است
قدرت نظامي اتمي خود را آنچنان انعطاف پذير سازد که تـوسـط آن       

دولـت  « امکانات انهدامي معمولي بر عليه دشمنان غير دولتي و     بتواند 
 .را به دست آورد  »هاي شرور

  »جنگ طوالني مدت«منطق 

تصوير دشمنان جهاني دولت آمريکا، مخالفان قدرتمندي چون روسيه 
دشمناني که آمريکا نـمـي تـوانـد بـا ابـزار             .  گيرد بر مي  و چين را در

از اين روي براي اينکه آنـهـا را در         :  درآورد  معمولي آنها را به زانو 
هاي اتمي خود کـه در زمـان          حالت کيش ـ مات نگاه دارد، از توانائي

هاي دفاعي مـي       چتر موشک.  کند جنگ سرد پي ريزي شد استفاده مي
دولت هـم      بايست قدرت تهاجمي آمريکا را آنچنان باال برند که اين دو 

هاي آمريکا به زانو درآيند و يا همواره خود را در      در مقابل خواسته
  .معرض خطر و نابودي احساس نمايند 

اي که آمريکا ديکتـه مـي      هائي که در برابر نظم جهاني در مقابل دولت
زيرا که ايـن    .  کنند، استفاده از حمله اتمي مجاز است ايستادگي مي  کند 

تر به نتيجه مي رسند و ريسک خطر براي بـخـش      سريع  حمالت اتمي 

 21صفحه  . دهند خودي را کاهش مي

 15صفحه 
دولت بوش از اسالم کاريموف رئيس جمـهـور    ۲۰۰۱در ماه سپتامبر 

خواست که اجازه استفاده از پايگاه هوائي سابق شـوروي      ازبکستان 
چند هفته بعد هر دو اين .  افغانستان را به آمريکا بدهد  در نزديکي مرز 

نمودند که به آمريکا حق استفاده از بسيـاري    ها پيماني را امضا  دولت
مقابل موظف شد که امنيت ازبکستـان    آمريکا در .  داد ها را مي از پايگاه

تاجيکستان اعالم نـمـود کـه          دولت  ۲۰۰۱در دسامبر .  را تامين نمايد
در .  خواهد داد    تاسيسات نيروي هوائي خود را در اختيار آمريکا قرار 

سـاخـتـن      هاي آمريکا و قرقيزستان قراردادي را براي  همان ماه دولت
 .پايگاهي در بيشکک امضا نمودند

هاي نظامي محدود اسـت زيـرا کـه ايـن            البته استفاده از اين شهرک
توانائي الزم براي عملکرد تسليحات هوائي آمـريـکـا کـه           ها از  پايگاه

هاي دوربرد و هواپيماهاي مـخـصـوص     افکن  شامل هواپيمابرها، بمب 
البتـه از ايـن       .  برخوردار نيستند  مي باشد ...  سوخت رساني در هوا و

ها تا کنون در عمليات هوائي جنگ افغانستان اسـتـفـاده نشـده          پايگاه
است کـه آمـريـکـا           ها بيشتر از اين بابت  است، بلکه ارزش اين پايگاه

مـثـال مـرکـز       .  مرزهاي به طرف روسيه و چين را تحت کنتـرل دارد   
هاي جـنـگـي       آزمايشات اتمي چين در سين کيانگ دقيقا در مسير جت  

 .قرار گرفته است آمريکائي 

هاي آمريکـائـي    حضور نظامي آمريکا در منطقه همچنين منافع کنسرن
آنها هـمـچـون گـذشـتـه، بـه              .  کند را در تاراج ذخاير نفتي تامين مي

استخراج نفت و تـرانسـپـورت آن          .  نيازمندند  پشتيباني متحدي قوي 
تقسيم کارهاي عميـق اجـتـمـاعـي          برعکس صنعتي شدن احتياجي به 

استخراج نـفـت     سهيم شدن در .  ندارد ولي ايجاد سرمايه کالن مي کند
هـم    براي رهبران برگزيده رفاه کامل به همراه مي آورد زيرا که آنان   

چون رهبران مناطق نفتي عربي، اين سرمايه ها را با مردم خود تنـهـا   
اي  از اين رو منافع بزرگ اقتصادي.  بسيار کمي تقسيم مي کنند  در بعد 

قدرت وجود دارد که همکاري هميشگي با اياالت متحده   براي صاحبان 
  )۲(.هاي بزرگ ديگر داشته باشند قدرت آمريکا و هم چنين ساير 

کند  گسترش حضورنظامي اياالت متحده آمريکا اين هدف را تامين مي
مناسبات قدرت موجود در اقتصاد جهان به نفع آمريکا تثبيت شود   که 

و همزمان بازوي نظامي رقبائي چون بلوک اقتصادي اتحاديه اروپا و   
در جنگ بر عليه تروريسم هم .  ساکت نگاه داشته شوند  آسياي شرقي 

هاي موجود بر عليه مدل جهـانـي    که مخالفت  موضوع بر سر اين است 
 ۵رامسفلد وزير دفاع آمريکا در تاريـخ      دونالد .  آمريکا را حذف نمايند

چه مقدار « :  آمريکا در کوزوو مي گويد  در ديدار از لشکر  ۲٠٠١ژوئن 
اي    به نظر من نبايد مـا هـزيـنـه        بايد براي نيروي نظامي هزينه کنيم؟ 

مردان و   .  کنيم  برايش بپردازيم بلکه بايد بيشتر برايش سرمايه گذاري 
 بلکه از  زنان نيروهاي نظامي ما، قدرت اقتصادي ما را از ما نمي گيرند 
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هم (زندگي درحرکت بودند، اپوزيسيوني که       
از کشته شدن     )  اکنون بر سر کار است        

توسط صدام حسين و        گناه   بيعراقيان   
رژيمش داد سخن مي داد، حال کجايند؟ و            
اکنون با توجه به تعداد وحشتناک                   

گناه چرا خاموشند؟ کجا        شدگان بي   کشته
ها عراقي    بينند ميليون   هستند آنان که مي     

اند عراق را ترک کنند؟ مي دانم           مجبور شده 
اگر که  :  آنها هم اکنون کجايند و چه مي کنند        

در حال حاضر از اين خوشي برخوردار            
گناه را به دليل منافع       هاي بي   نيستند که انسان  

شان خيلي ساده به قتل برسانند، اما          اي  فرقه
هاي    هاي زشت و لبخند         مطمئنا با قيافه    

رضايت بخششان در حال شمردن                 
هائي که روزانه از      پول.  باشند  هايشان مي   پول

شدگان   اگر که ما آمار کشته    .  ربايند  مردم مي 
گناه توسط صدام حسين را بشماريم،            بي

شدگاني که امروزه     تعداد آنها از آمار کشته     
شوند    تنها در فاصله سه ماه کشته مي             

آنهائي که در جنگ کشته شدند به حساب           (
من تالش  ...).  بيشتر نخواهد بود   )  اند  نيامده
. کنم از صدام حسين و رژيمش دفاع کنم          نمي

يک ديکتاتور بود و يک       .  او يک مرتجع بود    
اما او بدتر از کساني نبود که        .  جنايتکار بود 

حتي او از    .  کنند  امروز بر ما حکومت مي       
ها کمي بهتر بود و حداقل ظاهرا آن مقدار           اين

ها راحفظ      کم باقي مانده آبروي عراقي         
کنم که آيا     من از خودم سئوال مي     .  کرد  مي

دولت بعد از جنگ حتي يک کار نيک وجود            
 دارد که انجام داده باشد؟

صدام حسين در يک روز جمعه به خاطر             
غير نظامي هوادار مقتدا الصدر         ۱۴۸کشتن  

کنم   من از خود سئوال مي    .  به دار آويخته شد   
خواهم بفهمم چه مقدار انسان را المقتدا         و مي 

الصدر به قتل رسانده است؟ تنها اين هفته در         
بغداد صلح آميز بيش از اين تعداد غير نظامي 

براي چه مسئولين اين قتل ها      ...  بقتل رسيدند 
حداقل اين  .  شوند  امروز به دار آويخته نمي      

 18صفحه    .کار هم عادالنه بود

خواهم تمامي جهان بدانند چه چيزي         من مي 
عنوان   گذرد و به    طور واقعي در عراق مي       به

توان در يک منطقه جنگي       شهروند، چگونه مي  
، محمد   ۲۰۰٧از ماه مه         .  زندگي نمود  
ساله عراقي در وبالگش در        ۲۵دندانپزشک  

هاي بغداد گزارش         باره اوضاع خيابان     
او هم چون تمامي وبالگ نويسان        .  دهد  مي

عراق، براي حفظ امنيتش تحت نامي مستعار        
 .مي نويسد

هاي خاطرات الکترونيکي     در حالي که دفترچه   
ها، در کشور ما خود را با مسائل          و يا وبالگ  

خطر روزانه مشغول مي کنند و جوانان از          بي
ها غالبا به عنوان مشغوليتي زيبا         اين وبالگ 

اي چون    کنند، در مناطق جنگي      استفاده مي 
ها به عنوان يک نوع جديد        عراق از اين وبالگ   

دهي و همچنين به عنوان يک نوع             گزارش
خبرنگاري شهروندي سانسور نشده دست       

: ها  هاي اصلي وبالگ    تم.  شود  اول استفاده مي  
ادامه زندگي در ايام جنگ، زندگي روزمره          

ها،   ها و تصورات، ترس       تحت اشغال، رويا   
در .  اميدها و وقايع دوران فرار مي باشند          

وبالگ در عراق وجود دارد       ۲٦۵حال حاضر   
بسياري از اين      .  تاي آن فعالند      ۱۴٧که   

باشند و بخشي     ها از درون عراق مي       وبالگ
 .نيز در تبعيد اداره مي شوند

ها در جهان همانهائي      مشهورترين اين وبالگ  
هستند که از اولين ساعات آغاز جنگ بوجود        

و   »Riverbend«  ،»Salam Pax«:  آمدند
»Raed Jarrar«  .       اين سه وبالگ هنوز هم

ها با نظراتشان     اين وبالگ .  بسيار مشهورند 
در باره وقايع دوران جنگ، از مرز گزارشات        
رسمي گذر کرده و به عنوان خبرنگاران             
شهروندي خانگي، از موقعيت خود به عنوان        
حاضرين در صحنه وقايع استفاده نموده،          

براي .  اند  دقيق ترين گزارشات را ارائه داده       
خواهند   بسياري از خبرنگاران غربي که مي       

گذرد، نگاه کردن به اين       بدانند درعراق چه مي   
تصويري از  .  اي روزانه است    ها برنامه   وبالگ

اولين نسل وبالگ نويس عراق و هر آنچه            
: در   توان  ميباعث موفقيت آنها گشته است را       

»Iraqi blog encyclopedia«مشاهده نمود. 
ها که در اروپا هم توجه          يکي از اين وبالگ    

پهنه وسيعي از افکار عمومي را به خود جلب         
از ماه  .  است  »Riverbend«، وبالگ     نموده

زن جواني که قلم تيز انتقادي        ۲۰۰۳اوت سال 
بر عليه سياست آمريکا و همچنين تندروان          
 مذهبي دارد، با فاصله زماني، در باره زندگي 

وي در اولين .  دهد در دوران جنگ گزارش مي
من زني هستم از « :  اش آورده است که نوشته

من جـنـگ را از       .  سال سن دارم ۲۵عراق و 
ايـن تـمـام آن        .   سر گذراندم و زنده مانـدم 

چيزي است که شما بايد بدانيد و در حقيـقـت   
 .مهمترين مسئله هم همين است

 

 نگاهي به چند وبالگ
 

ساله، متاهل، دندانپزشک در      ۲۵محمد،  :  نام

-last-of«:  وبالگ دارد     ۲۰۰۵بغداد، از     
iraqis.blogspot.com«. 

امروز بعد از حمله    :  نوامبر  ۴صبح    ۳ساعت  
ارتش آمريکا يکي از دوستان خوبم دستگير        

اي از جوانان در ناحيه شهري         او و عده  .  شد
) ها  آمريکائي (آنها  .  المنصور دستگير گرديدند  

در ابتدا به اين مردان جوان مشکوک                 
شوند که گويا در پشت ماجراي حمله به            مي

اما من حداقل دوست    .  ها قرار دارند    آمريکائي
او اينکاره نيست و      .  شناسم    خودم را مي   

دانشجوي دندانپزشکي است و تنها چيزي که       
لطفا .  اش است   نامه تحصيلي   خواهد، پايان   مي

چهار روز است که    .  توانيد کمک کنيد    اگر مي 
اش از وي     وي دستگير شده است و خانواده      

خواهيم بدانيم که     ما حداقل مي  .  خبري ندارند 
آيا حال او خوب است؟ کجاست و چه بر سر          

 او آمده است؟
کنم   من به گذشته فکر مي    :  شنبه سوم نوامبر  

گذرانديم و حال      که چگونه زندگي را مي       
کنيم؟ شايد عجيب باشد که       چگونه زندگي مي  

ساله به دوران خوب گذشته فکر         ۲۵پسري  
ولي در  .  ترها است   معموال اين کار مسن   .  کند

عراق جوانان دقيقا چون جوانان کشورهاي        
من در اين باره خيلي فکر      .  کنند  ديگر فکر نمي  

شد اگر اين جنگ وجود        کرده ام که چه مي     
 ۸کردم؟ اآلن ساعت      من حاال چه مي   .  نداشت

احتماال من حاال در کلينيک بودم و       .  شب است 
هاي زيباي    شايد هم با همسرم در خيابان        

توانستم در    حداقل مي .  کردم  بغداد گردش مي  
در هر حال هر      .  کلوپ ال ايوا غذا بخورم       

کردم، در اين ساعت شب در خانه          کاري مي 
 .بردم به سر نمي
که ما عراقي ها از اين جنگ          کنم  ميوقتي فکر   

چه گيرمان آمد و زماني که به فکر باطل              
وجود آزادي و دمکراسي در شرايط کنوني         

در کنار  :  رسم که   انديشم، به اين نتيجه مي      مي
هاي باال    تلفن هاي دستي، ماهواره، دستمزد     

 هاي  که به موازات افزايش وحشتناک هزينه

 نجوا كنندگان جنگ، در عراق چه مي گذرد؟
 

 هاي عراق اشغالي پشت صحنه وبالگ
 

 Andrea Bistrich  _برگردان ناهيد جعفرپور 
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باشند و    کند کرد مي    که در طبقه ما زندگي مي     
شان را در بغداد شبه نظاميان از آنان            خانه
آنها منتظرند تا جواز رفتن به سوئد       .  اند  گرفته

يا سوئيس و يا کشور اروپائي ديگري را             
 .بگيرند

شب رسيدن، ما بسيار خسته و به لحاظ             
هاي ما را     چمدان.  روحي شکسته شده بوديم   

. اعضاي خانواده کرد بعدا برايمان فرستادند      
هاي جلويش افتاده     ساله که دندان    ۹يک پسر   

ما :  بود و بشقابي در دست داشت به ما گفت         
در خانه ابومحمد، روبروي شما زندگي مي         

مادرم گفت اگر هر چيزي خواستيد به        .  کنيم
در .  ما خبر دهيد و اين شماره تلفن ماست          
هاي   اين شب من براي اولين بار بعد از مدت         

طوالني گريه کردم زيرا که من مجددا                
از ميان ما مردم      ۲۰۰۳اتحادي را که از سال      

ربوده شده بود، اين همه دور از خانه مان            
 . کردم مجددا حس مي

  17صفحه 
بعد از اينکه من با تعدادي      : ...  اکتبر  ۱۹جمعه  

از همکارانم در اين باره صحبت کردم، به اين     
مبارزه قدرت ميان گروه     :  نتيجه رسيدم که   

سه روز  . ...  هاي فرقه گرا درحال انجام است     
قبل حزب بعث در بخش سني نشين بغداد            

هائي را پخش کرد که در آن موضع            اعالميه
در .  سياسي جديد خود را اعالم نموده است       

اين اعالميه آمده است که آنها در نهايت              
اي پايان    هاي فرقه   خواهند که به خشونت     مي

دهند و اشغالگران را بيرون رانند و کنترل بر         
نفت را دوباره در دست گيرند و ازکشتن             

 .بيگناهان جلوگيري کنند
هائي در    ديروز شنيدم که القاعده هم اعالميه      

همانجا پخش نموده و در آن به مردم                 
تنها )  القاعده(اطمينان داده است که آنها           

خواهند و      ها را براي مردم مي            بهترين
گرانه را    هاي فرقه   خواهند جلوي خشونت    مي

بگيرند و زندگي عادي را دوباره به عراق            
اند که    داران خواسته   آنها از مغازه  .  برگردانند

هاي خود را باز کنند و اطمينان          مجددا مغازه 
. اند که از آنها محافظت خواهند نمود            داده

اند که شيعياني که کار        همچنين اشاره کرده  
. بدي نکرده باشند، نبايد ترس داشته باشند        

بله، اين مبارزه براي به قدرت رسيدن و به            
هر کدام از اين      .  دست گرفتن کنترل است     

کند ثابت کند که از ديگري         ها تالش مي    گروه
 .بهتر است واگربه قدرت برسدچه خواهد کرد

ساله، دکتر دندانپزشک از        ۳٦ماما  :  نام

وبالگ   ۲۰۰۵از يولي   .  موسول شمال عراق  

 :او مادر سونشينه است. دارد
»youngmammy.blogspot.com« 

از مدتي بيش من دچار     :  ۲۰۰٧اکتبر    ۵جمعه  
به اين  .  ام و دپرسيون دارم      افسردگي شده 

خاطر روانشناسي را پيدا کردم که از زمان          
او .  حمله آمريکا به عراق پيشش نرفته بودم        

درصد داروهاي مرا تغيير داد و تعدادي             
در هفته اول   .  داروي جديد به آن اضافه نمود     

آنچنان تحت تاثير اين داروهاي خواب آور          
توانستم روي پايم بند      بودم که به زحمت مي    

هم اکنون کمي   .  شوم و يا متمرکز فکر کنم       
کنم که    بعضي اوقات آرزو مي    .  ام  بهتر شده 

اي و يا در دشتي       در دريا و يا امواج رودخانه     
هاي    من تنها ساختمان    .  سبز قرار داشتم    

ها   هاي نگران و غمگين و مين        منهدم و قيافه  
هاي رز و     را در پيش رويم دارم که بجاي گل       

در .  اند  يا گلهاي ديگر در خيابانها کاشته شده      
ام تنها ارتش را بجاي کودکاني         محل زندگي 

(...)  بينم  ها بازي کنند مي     که بايد در باغ    من . 
هاي غمناک، صداي انفجار و          تنها داستان 

 .شنوم تيراندازي و خبرهاي بد را مي
 

وبالگ دارد و با      ۲۰۰۳ريوربند، از سال    :  نام

اش اين تابستان عراق را ترک نمود         خانواده

 :کند و اکنون در سوريه زندگي مي
»riverbendblog.blogspot.com« 

اولين هفته ها در     :  ۲۰۰٧اکتبر    ۲۲دوشنبه  
اينجا در واقع برايم چيزي چون يک شوک           

سه ماه وقت احتياج داشتم تا        .  فرهنگي بود 
. عادات بخصوصي را در خودم ترک بدهم         

عاداتي که در عراق بعد از جنگ در من خانه           
خيلي عجيب است که چگونه آدم       .  کرده بود 

اي خاص رفتار کند و        گيرد به شيوه    ياد مي 
. حتي به اين رفتار عجيبش هم آگاهي ندارد         

براي مثال زماني که آدم در خيابان از نگاه           
کند و يا      کردن در چشم ديگران پرهيز مي        

اي مرتب دعا زير      زماني که آدم چون ديوانه    
کند وقتي که در راهبندان            لب زمزمه مي    

سه هفته طول     .  خياباني قرار گرفته است      
کشيد تا من توانستم مجددا درست و حسابي        
با سري برافراشته بدون دائما اينور و آنور          

 .نگاه کردن و ترس راه بروم
هم اکنون طبق تخمينات، در حدود يک و نيم          

من .  کنند  ميليون عراقي در سوريه زندگي مي     
زماني که آدم در     .  حداقل يکي از آنها هستم     

رود، مرتبا همه جا لهجه       دمشق به گردش مي   
اي زندگي    ما درخانه .  شنود  عراقي را مي   

کنيم که دو خانواده ديگر عراقي هم                مي
کساني که طبقه باالي ما        .  زندگي مي کنند   

. باشند  هستند، مسيحياني از شمال عراق مي      
هاي کرد از           آنها از سوي پيشمرگه         

 اي  خانواده. اند روستايشان بيرون رانده شده

ساله از شمال عراق که        ۱۵سونشينه  :  نام

 :وبالگ دارد ۲۰۰۵از آوريل 
»livesstrong.blogspot.com« 

اوضاع در شهر ما      :  ۲۰۰٧اکتبر    ۲٦جمعه  
در اين هفته از     .  شود  روز به روز بدتر مي      

...  قتل بسياري آگاه شدم     مسئله وحشتناک  . 
ها و همچنين اقوام      اين است که آنها توريست    

را هم به ... قربانيانشان را ـ پدر ها، برادرها و
مسئله عجيب ديگر اين است     !!!  اند  قتل رسانده 

که اگر آدم يک فرد زخمي را به بيمارستان           
شود و مورد     ببرد، از سوي پليس دستگير مي   

گيرد و شايد هم        سئوال و جواب قرار مي      
...  بازداشت شود  يکي از دوستان من يک       . 

بيند که از ناحيه سر       مرد غرقه به خون را مي     
و سينه زخمي بوده است و به تنهائي روي           
زمين خزيده بوده تا خود را به درمانگاه             

 .برساند زيرا هيچکس به کمک او نيامده بود

 جغرافياي سياسي آمريكا تغيير مي كند
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در اين اسناد هم چنين به روشي آمده است          
دوربرد  هاي تسليحات     ريزي برنامه   طرح«که  

هاي نظامي     آمريکا يک تدارک براي جنگ       
توانائي رشد يافته نظامي    . آينده با چين است   

چين به مفهوم گسترش اين توانائي در آسيا         
چين در اين قاره و مشکل          و تعميق نفوذ      

سازي براي ارتش آمريکا در رابطه با               
هاي ارتش، موقعيت      تامين نياز  لوژستيک و   

کند که توان      ممتاز نيروهائي را آشکار مي      
عملکرد موثر از فاصله دور در منطقه را دارا         

عکس   اين تهديدات علني نظامي،          .  » باشند
العمل و نارضايتي دولت چين را برانگيخته         

سخنگوي وزارت    طوري که يک          است به  
کشورش در   « :  خارجه چين گفته است       

اعتراضات جدي به اسناد پنتاگون       واشنگتن  
به عنوان دخالت در      نموده و اين برنامه را        

وي از  . مسائل داخلي چين رد کرده است         
است که از اشارات          واشنگتن خواسته     

غيرمسئوالنه در باره ساختار نرمال سيستم      
 . »دست بردارد دفاعي چين 

 
1ـ   Thom Shanker und Eric Schmitt, New York Times, 19. April     
2ـ      Pepe Escobar, Globalistan:  Ann Arbor 2006, S. 41–70 

  .ـ  در اين مدارک مسئله بر سر بررسي کامل ساختار ارتش آمريکاست ۳ 

   .ـ  اين اسناد شامل بررسي و بازنگري استراتژي تسليحات هسته اي آمريکاست ۴ 



 ١۹صفحـه    ١۳٨۶آذر    ١۵٠اتحـاد کـار     

کنفرانس آناپوليس يک شوخي است،               
. دار نيست  اي که به هيچ وجه خنده         شوخي

هاي   اين کنفرانس هم مانند تمامي ابتکارعمل      
هاي    سياسي ديگر، بعد از بررسي نشانه          
جرج .  موجود، کم و بيش اتفاقي شروع گرديد      

بوش هم در اين کنفرانس حضور داشت و           
وي .  اش بود   مشغول آماده کردن سخنراني    

به دنبال تمي بود که توسط آن به موضوع            
در واقع چيزي که     .  اصلي کنفرانس بپردازد   

ها را از فجايعي که وي در عراق          بتواند توجه 
. و افغانستان ببار آورده است منحرف سازد       

بينانه که بتوان بدون       چيزي ساده و خوش    
 .مشکل به ديگران خوراند

نوعي، ايده کنفرانس              چنين، به         اين
کننده، براي پيشبرد        سياستمداران رهبري  

يک .  فلسطين بوجود آمد  _  روند کار اسرائيل    
کنفرانس بين المللي هميشه چيز خوبي است        

رسد و    نظر مي   و در تلويزيون هم زيبا به        
شود و    هاي بيشماري از آن گرفته مي        عکس

چنين، جرج      اين.  انعکاسي خوشبينانه دارد    
بوش ايده اين کنفرانس را اعالم نمود تا بدان         
وسيله، اين کنفرانس خواهان صلح ميان            

 .اسرائيل و فلسطين باشد
اين کنفرانس بدون نقشه استراتژيک قبلي و         
بدون تدارک دقيق و موشکافانه و در نهايت،         

از اين روي بوش    .  بدون هرچيزي آغاز گشت   
نه هدف  :  اش وارد جزئيات نشد     در سخنراني 

روشن، نه مديريت و کارگزاري، نه اطالعات        
در باره محل، نه زمان و نه ليست شرکت             

تنها اين   .  تنها يک مالقات ساده      .  کنندگان
واقعييت نشان دهنده عدم وجود جديت کافي        

شايد اين مسئله کساني    .  در کل برنامه است   
اند که سياست چگونه       را که از نزديک نديده     
اين .  گيرد، شوکه کند     بطور واقعي شکل مي    

اصال قابل تصور نيست که غالبا با چه               
انگاري غير قابل تحملي تصميمات گرفته        سهل
شوند و رهبران سياستمدار چگونه              مي

اي    غيرمسئوالنه و با چه شيوه خودکامه          
 .آورند روندهاي مهم را به حرکت در مي

اي که اين ايده متولد شد ديگر            از آن لحظه  
پريزيدنت .  شد جلوي آن را گرفت             نمي

صحبت نمود و اين ابتکار عمل به حرکت در          
: گويد  المثلي وجود دارد که مي        ضرب.  آمد

ها عاقل    اندازد و ده    احمقي سنگي به چاه مي     
بار اعالم    يک.  توانند آن را بيرون بياورند      نمي

هاي مهم    شد و اين کنفرانس به يکي از پروژه       
 تبديل شد و کارشناسان تمامي طرفين شروع 

 

 در آناپوليس چه خواهد شد؟
  Uri Avnery_ برگردان ناهيد جعفرپور  

به اين مسئله   (مرز مجددا به رسميت بشمارد      
معاوضه مقدار کمي زمين هم اضافه                

و فورمولي هدفمند و قابل قبول         )  شود  مي
اما بوش  .  براي حل مشکل آوارگان پيدا نمايد     

اگر .  به هيچ وجه در اين موقعيت قرار ندارد         
تواند حتي فشاري بسيار      خواست، نمي   هم مي 

در آمريکا کارزار    .  اندک به اسرائيل بياورد    
انتخاباتي شروع شده است و دو حزب بزرگ        

. باشند  عليه هرگونه فشاري به اسرائيل مي       بر
هاي يهودي و بنيادگراي مسيحي به            البي

ها اجازه نخواهند داد که حتي          همراه نئوکان 
 .يک کلمه انتقاد آميز عليه اسرائيل گفته شود

تر قرار    ـ المرت حتي در موقعيتي ضعيف        
ائتالف او پابرجاست زيرا که در             .  دارد

شرايط فعلي مجلس اسرائيل، آلترناتيوي          
شود   او به ابزاري متوصل مي     .  وجود ندارد 

که در کشورهاي ديگر از آن به عنوان ابزار          
(برند  فاشيستي نام مي   ها به داليل     اسرائيلي. 

تاريخي اين واژه تخصصي را دوست              
حتي اگر وي واقعا هم خواستار           ).  ندارند

رسيدن به يک پيمان بود، شرکاي وي از             
اينکه او کوچکترين توافقي را بکند ممانعت          

نويس   در هفته گذشته مجلس پيش      .  کنند  مي
قانوني را تنظيم نمود به اين صورت که اگر           
مرزهاي اورشليم بزرگ بخواهد به نحوي          
تغيير کند، به دوسوم آراء اکثريت احتياج            

اين به آن مفهوم است که          .  خواهد داشت 
اي   المرت حتي يکي از روستاهاي حاشيه         

به اورشليم    ۱۹٦٧فلسطين را هم که در سال       
متحد ائتالفي  .  پيوسته است را از دست ندهد      
دهد که خود را      او به وي اين اجازه را هم نمي       

 .اي به مرکز مشکالت نزديک سازد حتي ذره
تواند خود را از قيدهائي       ـ محمود عباس نمي   

خالص کند که ياسر عرفات، که سالروز             
مرگش اين هفته شروع شد، به آن تعهد               

اگر او از اين قيدها تنها کمي رو        .  نموده است 
. شد  گرداند، آن زمان با کله سرنگون مي         مي

او همين حاال نوار غزه را از دست داده است          
از .  تواند نوار غربي را هم از دست بدهد         و مي 

سوي ديگر اگر  او با خشونت تهديد نمايد،            
در اين صورت هر چيزي را که به دست               

توجه جرج  :  آورده است از دست خواهد داد      
بوش و همکاري با نيروهاي امنيتي اسرائيل        
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هاي متفاوت اين      کردند با ناآرامي و انرژي      
هر يک از طرفين     .  کنفرانس را تدارک ببينند    

تالش نمود که اين کنفرانس را در مسيري به         
جريان بياندازد که براي خودش منفعت             

 .داشته باشد
اي   ـ بوش و کونزال رايس خواهان واقعه           

تاثيرگذار بودند تا بدين وسيله ثابت کنند که         
آمريکا براي صلح و دمکراسي تالش فراوان        

. باشد  کند و در اين رابطه هم موفق مي            مي
اي که هنري کسينجر بزرگ در آن با            مسئله

شکست روبرو شد و جيمي کارتر را نيز             
مصر را  _  موفق نساخت که صلح اسرائيل        

فلسطين تبديل کند و    _  هم به صلح اسرائيل      
. بيل کلينگتون را در کمپ ديويد شکست داد         

حال اگر بوش بتواند موفقيتش را ثابت کند،          
در حاليکه تمامي کسان قبل از خودش               
شکست خورده بودند، آيا اين مسئله ثابت           
نخواهد کرد که چه کسي بزرگ تر از همه             

 است؟
ـ آهود المرت فورا احتياح به يک موفقيت             
سياسي دارد که توسط آن بتواند خاطره            
بدبختي شکست جنگ دوم لبنان را پاک نمايد        

ها تحقيقاتي که به خاطر        و خودش را از ده     
هايش انجام گرفت،     خواري و اختالص    رشوه

او :  هاي او مرز ندارند     بلند پروازي .  رها سازد 
خواهد در حال دست دادن با پادشاه              مي

تا کنون هيچ . سعودي از او عکس گرفته شود
کدام از نخست وزيران اسرائيل از اين هنر           

 .برخوردار نبوده اند
ـ محمود عباس مي خواهد حماس                   

 .هاي شورشگر را از آن خود کند وفراکسيون
خواهد ثابت کند که جائي         ـ جنبش فتح مي    

موفقيت دارد که ياسر عرفات بزرگ در آن           
يعني به عنوان شريک برابر      .  شکست خورد 

 .ميان رهبران جهان مورد قبول قرار گيرد
از اين روي اين کنفرانس مي تواند کامال يک          

اگر که تمامي    ...  کنفرانس تاريخي باشد اگر    
هيچکدام از  .  پردازي نبودند   اين اميد ها خيال   

آنها از عنصر اصلي برخوردار نيستند و            
هيچ کدام از اين سه از      :  آنهم به يک دليل مهم    

 .سرمايه برخوردار نيست
براي اينکه بتواند در    .  ـ بوش ورشکسته است   

آناپوليس به موفقيت دست يابد بايد به              
اسرائيل فشار زياد بياورد تا وي را مجبور          

ايجاد يک  :  هاي ضروري را بردارد      کند قدم 
دولت واقعي فلسطيني را قبول کند و شرق           

 دهد و خط سبز را به عنوان  اورشليم را پس



 ١۵٠اتحـاد کـار     ۲۰صفحـه     ١۳٨۶آذر    

بالفاصله آنان را      »کشور يهودي «تعريف  
اگر محمود   .  سازد   شهروند درجه دو مي      

عباس و همکارانش اين خواست را                  
خواهند بپذيرند، در اين صورت خنجر را          مي

از پشت به گرده مردم و وابستگان خود فرو         
اولمرت و شرکا اين را طبيعتا        .  خواهند برد 

کنند   آنها اين خواست را مطرح نمي      .  دانند  مي
تا مورد قبول قرار گيرد بلکه آنها اين                 

کنند که دقيقا مورد قبول       خواست را بيان مي   
خواهند از هر     آنها با اين حقه مي    .  قرار نگيرد 

دار و    مسئوليتي براي آغاز مذاکرات معني       
 .مهم، خود را آزاد سازند

از فلسطيني ها نبايد خواست که آنها کشور          
زيرا که آنها   .  اسرائيل را به رسميت بشمارند    

با .  اند  اين کار را در پيمان اسلو انجام داده          
توجه به اين واقعيت که اسرائيل هنوز هم            

ها را براي ايجاد کشوري             حق فلسطيني  
فلسطيني با خط سبز به عنوان مرز، به               

نه، دولت اسرائيل    .  رسميت نشناخته است   
فلسطيني ها  :  ها مي خواهد    خيلي بيشتر از اين   

کشور «بايد حاال اسرائيل را به عنوان               
آيا آمريکا   .  به رسميت بشمارند       »يهودي

مسيحي و يا   «خواهد که به عنوان کشور         مي
به رسميت شناخته شود؟ آيا       »آنگلو زاکسن 

استالين درخواست کرده بود که آمريکا            
به   »کشور کمونيستي «شوروي را به عنوان     

رسميت بشمارد؟ آيا لهستان زماني                
کشور «درخواست نمود که به عنوان               

به رسميت شمرده شود و يا              »کاتوليکي
به    »کشور اسالمي  «پاکستان به عنوان        

رسميت شمرده شود؟ آيا اصوال کشوري          
وجود دارد که خواهان به رسميت شمردن          

اش باشد؟ اين درخواست خنده         رژيم بومي 
توان در يک بررسي به          اما مي .  دار است 

 .آساني به آن هم پاسخ داد
چيست؟ تا کنون اين مسئله       »کشور يهودي «

آيا يعني کشور و يا        .  تعريف نشده است   
دولتي با اکثريت شهروند يهودي؟ آيا اين           
کشور و يا دولت به مردم يهودي تعلق دارد؟         
يعني حتي به يهوديان بروکلين آمريکا و يا           
پاريس و مسکو هم تعلق دارد؟ آيا اين کشور         

تعلق دارد و اگر هم چنين        »دين يهوديت «به  
هاي سکوالر چه           است، تکليف يهودي      

شود؟ و يا شايد اين دولت و کشور فقط             مي
هائي تعلق دارد که مادري يهودي         به يهودي 

دارند و به دين ديگري تعلق ندارند؟ اين              
حال چگونه  .  اند  ها هنوز روشن نشده      سئوال

رود که يک چنين       از فلسطيني ها انتظار مي     
رسميت بشناسند، آنهم      چيز ناروشني را به    

اش    زماني که در خود اسرائيل در باره             
هاي   اختالف نظر وجود دارد؟ طبق برنامه        

دمکراتيک «رسمي، اسرائيل کشوري             
ها چه بايد بکنند      حال فلسطيني .  است  »يهودي

اگر که طبق دين دمکراتيک روزي برسد که          
نظر من مورد قبول قرار گيرد و اسرائيل يک          

بشود که به تمامي            »کشور اسرائيلي  «
بالخره (شهروندانش تعلق داشته باشد؟           

آمريکا هم تنها به شهروندانش تعلق دارد که         
ها و    ها و هيزپانوآمريکائي     آفروآمريکاهائي

مسلما بوميان قديمي آمريکا هم جزء اين            
 ).باشند شهروندان مي

مشکل در اينجاست که اين فرمول براي             
ها غير قابل قبول است زيرا که اين           فلسطيني

امر حقوق يک و نيم ميليون فلسطيني را که           
 . کند دار مي شهروند اسرائيل مي باشند خدشه
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اين سه پوکرباز دور يک ميز گرد جمع               

که هيچکدام يک سکه      خواهند شد و در حالي     
ناچيز هم ندارند که روي ميز بگذارند، طوري        

دهند که گويا بازي را شروع               نشان مي  
رسد که اين کوه        نظر مي   به.  خواهند نمود 

شاهانه بر خالف قانون طبيعت، دقيقه به            
هرچه بيشتر به آن    :  شود  تر مي   دقيقه کوچک 

شويم به همان اندازه ناچيزتر            نزديک مي  
چيزي که در ابتدا قله       .  نظر خواهد رسيد     به

اورست را در منظر بسياري با شکوه و              
نمود، بعد از فتح آن ديگر به يک          استثنائي مي 

کوه معمولي و بعد به يک قله تبديل شده و             
نظر    اکنون ديگر چون النه مورچگان به           

رسد و حتي اين هم خود کوچکتر و                مي
 .کوچکتر خواهد شد

بايست خود را با      در ابتدا شرکت کنندگان مي    
بعد اعالم   .  مرکز مشکالت مشغول سازند      

اما .  اي مهم ارائه خواهد شد      گشت که قطعنامه  
هاي توخالي    اي از توصيه    سپس تنها مجموعه  

حتي اين    .  و رياکارانه پيشنهاد گرديد         
هيچکدام از  .  ها هم شک برانگيز است       توصيه

اين سه رهبر سياستمدار به يک نتيجه واقعي        
آنچه که آنان اکنون به آن           .  انديشند   نمي

توانند   اميدوارند اين است که تا آنجا که مي          
حال چگونه  .  نگذارند خسارات بيشتر شود     

توان از چنين وضعيتي بيرون آمد؟ طبق          مي
براي اين وظيفه،   )  اسرائيل(معمول، طرف ما    

باالخره .  قدرت ابتکارش از همه بيشتر است      
هر چه باشد ما متخصص بناي موانع                

) سيم خاردار   (خياباني، ديوار و حصار         
در اين هفته بزرگترين مانع ساخته      .  باشيم  مي

شد که از ديوار چين هم بلند تر و بزرگ تر             
 .است

ها   آهود اولمرت خواسته است که فلسطيني       
اسرائيل را به عنوان     «بايد قبل از مذاکرات       

دنبال   به.  به رسميت بشمارند    »کشور يهودي 
اش آويگدور ليبرمن        وي، شريک ائتالفي    

اگر که  «:  راست افراطي، پيشنهاد نمود که       
ها اين خواست را انجام ندهند، به            فلسطيني

حال اين  .  »هيچوجه نبايد به آناپوليس رفت      
 :خواسته را مورد بررسي قرار مي دهيم

 »رود مپ «بايست بعد از      بعالوه، اسرائيل مي  
مرده که قاعدتا از سوي همه مورد قبول قرار   
گرفته بود، تمامي شهرک هائي را که از ماه           

ساخته شده بود را برچيند و          ۲۰۰۰مارس  
. هاي جديد را هم متوقف سازد        بناي شهرک 

اولمرت در اين وضعيت قرار ندارد که اين            
بايست   همزمان محمود عباس مي   .  کار را کند  

عباس .  را منهدم کند    »زيرساختارهاي ترور «
هم تا زماني که کشوري مستقل فلسطيني با         
دولتي قدرتمند وجود نداشته باشد، اين کار         

من پيش خودم     .  تواند انجام دهد       را نمي  
ها بوش در      مجسم مي کنم که چگونه شب       

رختخوابش ناآرام است و مرتب به کساني          
کند که حرف اين کنفرانس        نفرين و لعنت مي   

هاي   نفرين و لعنت   .  را در دهان او گذاشتند      
وي در راه رفتن به آسمان با نفرين و                 

هاي اولمرت و محمود عباس قاطي              لعنت
 .شود مي

زماني که رهبران سياستمدار جامعه يهودي       
 ۱۹۴۸ماه مه        ۱۴در فلسطين در تاريخ         

خواستند پيمان استقالل را امضا کنند، آن         مي
همان طوري که   .  پرونده هنوز تمام نشده بود    

آنها در مقابل دوربين و چشمان افکار               
عمومي جهان و در مقابل تاريخ نشسته             

بايست کاغذ سفيد و خالي را امضا         بودند، مي 
من ترس دارم که يک چنين ماجرائي        .  نمايند

و بعد تمامي   .  مجددا در آناپوليس تکرار شود    
شرکت کنندگان به کشورهاي خود                 
بازخواهند گشت  و از ته دل نفسي آرام               

 ۲۰۰٧نوامبر  ۱٧             .خواهند کشيد
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پ ال  «هاي    آنها مشخصا از اينکه به آلترناتيو     
حذر نموده و در اين رابطه از          تن دهند     »او

اش   نظامي  هاي    خواهند که از حمله     حماس مي 
دار نمودن دمکراسي دست بردارد و        و خدشه 

طلبي ناهنجار در غزه پايان         به اين تجزيه     
  .دهد و به فضاي قانوني مراجعت نمايد             

همزمان، آنان به پريزيدنت فلسطين محمود        
که به چاه      دهند    عباس و فتح اخطار مي       

آمريکا نيافتند و با تشکيل مجدد يک                 
هدف بايد يک   .  نکنند  مخالفت    »گفتگوي ملي «

راه حل صلح آميز و دمکراتيک براي رفع             
سياست داخلي فلسطين بر بستر           بحران   

 .باشد هاي ملي و پيمان مصر  پالتفرم توافق
اينکه بتوان تمامي بخش هاي مختلف چپ           

اي نه    نشاند، مسئله   فلسطين را دور يک ميز       
آسان، بلکه بسيار سخت بود، چون فاصله          

البته بر  .  احزاب چپ فلسطين زياد است      ميان  
چپ کامال با     روي يک مسئله تمامي نيروهاي      

اينکه هرگونه تالش جدي    :  باشند  هم متحد مي  
براي حل اختالفات خاورميانه،        المللي     بين

پايان   پيش شرطش مجبور کردن اسرائيل به        
ها و همچنين         دادن فوري به خشونت        

از جمله، پايان       .است  اش    عملکردهاي يکطرفه 
دادن به اشغال، توقف ديوار نژادپرستانه و         

ديوارهاي بنا شده تاکنوني،        ويران کردن    
پايان دادن به حمالت نظامي و کشتارها و            

ها، آزادي    »چک پوينت «برداشتن    همچنين  
دستورات   زندانيان سياسي، ملغي نمودن         

گسترده براي اينکه غزه را به عنوان                 
نگريست و پايان دادن به         »سرزمين دشمن «

 . ها تحريم

 جغرافياي سياسي آمريكا تغيير مي كند
 16صفحه 

پست در  اي با واشنگتن پاول کالين در مصاحبه
اگر حمله اتـمـي   « :  گويد مي    ۲٠٠۲پانزده ژوئن 

زانو درآوردن باشد،  اي براي به به عنوان حمله
اي انجام پذيرد که کساني کـه بـه      بايد به گونه

براي همـيـشـه      شوند،  عنوان تهديد شناخته مي
بنابراين تسليحات کشتار جمعي .  » حذف شوند

ديگر يک گزينش استراتژيک   اتمي براي آمريکا 
 .معمولي است

قوت و قدرت نيروي نظامي آمريکا جهتش بـر    
عليه يک تهديد تروريستي نيست، بلکـه هـدف     
دفاع از رهبريت اقتصادي و سياسي آمريکا را 

هاي اجتماعي اپوزيسـيـونـي و       جنبش  بر عليه 
ايـن  .  کـنـد     رقباي قدرتمند اقتصادي دنبال مـي 

مسئله پيام مرکزي تمامي تحقيقات چهار سالـه    
 Quadrennial Defense     : براي طرح هاي دفـاعـي  

Review    است که از سوي پنتاگون در رابطه بـا
واژه .  ارائه شده اسـت  ۲٠٠۷طرح بودجه سال 

که در اسناد دولتي براي اولين بـار مـورد       اي 
جـنـگ دراز     “ استفاده قرار گرفته است، واژه     

بجاي جنگ جهاني بر عليـه تـروريسـم      ”  مدت
منطق بايد سربازان آمـريـکـائـي و         اين .  است

افکار عمومي آمريکا را براي يک وضـعـيـيـت       
بـراي عـمـلـيـات        .  جنگي دائمي همصدا سـازد   

بـراي    نظامي در عراق و در افـغـانسـتـان و           
  .عمليات نظامي آينده مثال بر عليه ايران

اي مهم ديگري هـم در     همچنين تغييرات مرحله
اسـت کـه       آن هم ايـن      .  اين اسناد وجود دارد

باشد بـلـکـه       دشمن اصلي ديگر تروريسم نمي
در واقع در اينجا تغيير   .  باشند مي » افراطي ها« 

سازماندهي ارتش آمـريـکـا بـراي نـابـودي             
بر عليه رهبريت آمريکا اسـت      اپوزيسيوني که 

هر کسي که به لحاظ اقتصادي .  پذيرد انجام مي
سياسي در مقابل رهبريت آمريکا قرار گيرد،   و 
به عنـوان    اش،  تفاوت از نظر گاه ايدئولوژيک بي
کـار     هاي بـه    متد.  شود مهر زده مي » افراطي« 

براي مـبـارزه بـا        رفته شده در اسناد پنتاگون 
سـوي     ها، جهتش تنها بـه    ها و مقاومت خيزش

اسالمي نيست، بلکه بر عليه هر   هاي  تروريست
جنبش اجتماعي که بر عليه امپرياليسم آمريکـا  

اش مـبـارزه      هاي مطيع و دست نشانده رژيم و 
به روشني در اين اسناد گفته شده   .باشد کند مي

است که واشنگتن تالش دارد هرگونـه رقـيـب      
اي برسـد کـه      نظامي را قبل از اينکه به توانائي  

. اي را دردست بگيرد ازبين ببرد هژموني منطقه
درطرح دفاعي آمريکا از چين به روشني به نام 

که داراي تـوانـائـي      قدرتي نام برده شده است 
زيادي است که قادر است به عنـوان رقـيـبـي       

آمريکا بلند شود و هـمـچـنـيـن        نظامي بر عليه 
اي بـرخـوردار        تواند از تکنولوژي نظامـي  مي

آينده توان نظامي آمريـکـا را در         باشد که در 

 18صفحه  . سايه قرار دهد و خنثي کند

با توجه به کنفرانس بين المللي خاورميانه که        
طرح ريزي      ۲٠٠۷براي پايان ماه نوامبر        

گشته است، احزاب چپ فلسطيني بعد از             
مجددا با يک اعالم موضع         هاي مديد      مدت

جمعي کتبي و همچنين پيشنهاد ايجاد ائتالفي       
که توسط آن بتوانند تشنجات و انشعابات            

بگذرانند و در مقابل      داخلي فلسطين را از سر      
هاي آمريکا مقابله کنند، ابراز وجود         سياست

  .نمودند 
جبهه خلق  «گيري مشترک،      در اين موضع   

مبادره   سازمان ال «،  »براي آزادي فلسطين   
جبهه دمکراتيک براي    «،  »مصطفي برغوتي 

که   »حزب خلق فلسطيني  «و   »فلسطين آزادي 
کمونيست شکل گرفت و      بعد از انحالل حزب     

اف «همچنين سازمان کوچک منشعب از فتح       
اند که ايجاد يک          تاکيد نموده    ،   »اي د آ    

شرکت   کنفرانس بين المللي با اختيار مطلق و        
هاي    تمامي حامياني که بر بستر قطعنامه          

کنند   اين هدف پيروي مي     المللي از     قانوني بين 
ها را تحت نظارت جمعي          که اين قطعنامه   

المللي و به     المللي، در فضاي جامعه بين       بين
تنها پالتفرم    (...)  رهبري آن به پيش برند،         

تواند به پايان دادن      ممکني خواهد بود که مي    
_ عربي و اسرائيلي     _  اختالفات اسرائيلي  
  .فلسطيني بيانجامد

کنفرانس طرح ريزي شده از سوي جرج             
خواست را    دبليو بوش در آناپوليس اين          

کند و تالشي است براي اجتناب از         تامين نمي 
اين دعوت تالشي است   .انحراف آن اين امر و 

_ از سوي آمريکا تا از پشتيباني عربي              
وسيله، بعد    فلسطيني برخوردار شود و بدين     

حد و آشکاري که           هاي بي     از خسارت  
بارش در افغانستان و       هاي خشونت   سياست

ديگر منطقه به وجود آورده         عراق و نقاط     
است، مجددا اعتماد آنان را به دست آورد و          

هايش را براي انشعاب در جهان عرب و          نقشه  
آنها در دو جبهه       جهان اسالم و قرار دادن        

 .روبروي هم، پياده نمايد
اين پنج سازمان چپ فلسطيني که در                

با سه    ،  ۲۰۰٦انتخابات مجلس آخر ژانويه       
درصد   ۱۰هم، در مجموع      ليست ودر رقابت با   

دادند، حال     آراء را به خود اختصاص          
فلسطيني و  _  فراخوان يک هماهنگي عربي     

و برعليه هر آنچه که          کارجمعي را داده      
بخشد،   انشعاب داخلي فلسطين را عمق مي        

 .خيزند برمي

 

  بجاي گذاشتن كنفرانس با جرج بوش »گفتگوي ملي«
 

 Rosso Vincenzo_ برگردان ناهيد جعفرپور  
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ها موضوع    اش مدت   در آلمان، شاه و خانواده     

ثريا و فرح ديبا   . مطبوعات زرد وجنجالي بودند

ها کساني چون پرنسس داياناي امروز        آن زمان 

هاي درخشان در ايران وجود        اين جنبه .  بودند

 نداشت؟

تنها وقتي تاريخ را به شکل کامالً جديدي             
ازاين نظر پرسپوليس . آرائيم، اينطور است مي

به پيچيدگي تاريخ مدرن ايران مربوط              
از آنجا که تمام مسائلي که پس از         .  شود  مي

حکومت شاه اتفاق افتاد بسيار ناگوار بود، به        
همين خاطر خيلي ها از دوران شاه به خوبي          

فرح ديبا خيلي کارها براي هنر       .  کنند  ياد مي 
خيلي چيزها را نجات داد که در          .  انجام داد 
ثريا هم همين   .  شدند  بايست نابود مي    واقع مي 

اي را داشت که به         چهره زيباي زن افسانه    
دليل ناتواني درداشتن فرزند، از سوي مردي       

طبيعي است که   .  که دوستش داشت طرد شد    
اينها به عنوان سرنوشت شخصي، انسان را        

داند که خود     کنند اما هر کسي مي       متاثر مي 
هاي مخوف و ماموران           رژيم با زندان     

 .اش چهره ديگري داشت تا افسانه شکنجه
تان شما را به جايي دور، به اتريش           چرا والدين 

فرستادند؟ جايي که به شما خيلي سخت              

 ...گذشت

مشکل خيلي از       آنها براي همراهي من        
والدين من شغل خوبي     .  ها را داشتند    ايراني

متوسط محسوب    داشتند و جزو اقشار        
در بهترين حالت، در وين            .  شدند    مي
از سوي  .  توانستند راننده تاکسي شوند      مي

 ديگر، پس از انقالب پول ما ارزش خود را 

مرجان کوچولو،قهرمان پرسپوليس   :ولت آنالين 

در فيلم با وقوع انقالب اسالمي شديدا به شوق         

برد؛ موضوعي که اين        آمده بود و لذت مي       

 ... شنويم از آن چيزي نمي  روزها

براي خيلي از   .  درست است :  مرجان ساتراپي 
ها مملو از        خيابان.  ها اين طور بود         بچه

جمعيتي بود که اين طرف و آن طرف مي             
کاري   بردند، مخفي   رفتند؛ با خود اعالميه مي     

يک .  کردند  کردند، همه با هم بحث مي          مي
باور استوار مردم به يک     .  اي بود   جنبش توده 

به ويژه زنان   .  هدف، شورانگيز و مهيج بود     
که در زير چادرهاي خود اسلحه حمل               

هاي   آن زمان اينها، ماجراجويي     .  کردند  مي
ما .  آمد  ها به حساب مي       جالبي براي بچه   

تعقيب و گريز و        .  کرديم   بازي مي     تفنگ
کرديم و والدين خود را        دستگيري بازي مي  

 .ترسانديم مي

اي ايفا    در دنياي آنها شاه هم نقش کامالً ويژه        

  ...کرد مي

من در مدرسه، شاه را به عنوان حاکمي              
اي   زاده شناختم؛ با گذشته       شجاع و نجيب   

ناگهان فهميدم  .  اي و اسبي آذين شده       افسانه
اي از    نمونه.  که او يک ديکتاتور واقعي است      

ديکتاتورهاي دهه هفتاد که از سوي آمريکا         
شان   رحمانه  شدند؛ با فشارهاي بي     حمايت مي 

بر اپوزيسيون، کامالً مثل پينوشه يا                 
من .  پاپادوپولوس و همه ديکتاتورهاي ديگر     

بايست واقعا در مدرسه مواظب حرف            مي
بودم وگرنه خيلي      زدنم در مورد شاه مي       

 .شد راحت براي والدينم مشکل ايجاد مي

 ولت آنالين_ راديو فردا 
 

 فيلم پرسپوليس ـ مصاحبه با مرجان ساتراپي
 

 »کنايه اي است به اين که ايران، فراتر از جمهوري اسالمي است پرسپوليس«

آنها به سرزمين خود هم         .  از دست داد    
من احساس نمي کردم که از       .  دلبسته بودند 

. ام  سوي پدر و مادرم به اتريش رانده شده         
در مدرسه،  .  آن ها زندگي من را نجات دادند       

هاي زيادي داشتم که ديگر                 گرفتاري
مشکل در وين اين بود     .  دردسرساز شده بود  

که باالخره به عنوان يک دختر جوان وقتي           
آمدم آغوش مادرم را      بعد از ظهر به خانه مي     

 .کم داشتم

 راديو فردا_  هرمز فرهمندي

فيلم پرسپوليس ساخته مرجان ساتراپي و ونسان پارونو از دو هفته پيش در شهرهاي               :  راديو فردا 

استقبال از انيميشن سياه و سفيد مرجان ساتراپي در         .  مختلف آلمان به نمايش عمومي درآمده است      

 ۲۷۶هزار و     ۲۶نمايش اين فيلم،    )  شنبه و يکشنبه  (تنها در نخستين آخر هفته       .  آلمان چشمگير بود  

هاي آلمان در باره اين فيلم نوشتند و با           ها و رسانه    تقريبأ اکثر روزنامه   رفتند و  به تماشاي آن   نفر

 .مرجان ساتراپي به گفتگو نشستند

بازيگران معروف فرانسوي از جمله کاترين        ،»پرسپوليس«فيلم   همانگونه که در نسخه فرانسوي     

هاي داستان حرف زده بودند؛ در نسخه آلماني آن نيز             دونوو و چيارا ماستروياني بجاي شخصيت     

آلماني به جاي   _  بازيگران و هنرمندان مطرح آلماني از جمله ياسمين طباطبايي، بازيگر ايراني                

ياسمين طباطبايي که در اين فيلم شخصيت اصلي آن را دوبله کرده،           . زنند پرسوناژهاي آن حرف مي

نژاد،   اي که با اظهارات احمدي      موفقيت پرسپوليس از آن روست که ساتراپي در زمانه         « :معتقد است 

 . »اي پيدا کرده، نگاهي انساني به ايرانيان دارد که پيش از اين نادر بود ايران بار ديگر چهره منفي

پرسپوليس عالوه بر به دست آوردن جايزه ويژه هيئت داوران شصتمين دوره جشنواره کن و                    

نمايندگي فرانسه در بخش فيلم هاي غيرانگليسي زبان اسکار، از طرف آکادمي فيلم اروپا نامزد                    

نمايش فيلم پرسپوليس در فرانسه تاکنون بيش از        .  دريافت جايزه بهترين فيلم سال نيز شده است       

يک ميليون و سيصد هزار تماشاگر داشته و يک ميليون نسخه از اين فيلم نيز در سطح جهان فروش                

 .رفته است

چاپ آلمان اخيرا به مناسبت آغاز نمايش اين فيلم در آلمان، با            ،  ولت آنالين، سايت روزنامه دي ولت     

  .خوانيد مرجان ساتراپي گفتگويي داشته است که متن آن را مي

در قسمتي از پرسپوليس به مصدق، نخست          

توسط سيا سقوط      ۱۹۵۳وزيري که در سال       

آيا به راستي   .  اي نمادين داده ميشود     کرد؛ چهره 

 اي تاريخي و تعيين کننده بود؟ اين لحظه

مصدق .  انگيزي است   اين واقعاً داستان غم     
ها در دست      خواست نفت ما را که سال         مي

. بريتانيا و کشورهاي خارجي بود، ملي کند        
در آن زمان در تمام منطقه چنين                     

وجود  براي دموکراتيزه کردن       هايي    طرح
دولتي کردن کانال سوئز نيز شامل        .  داشت

دادند که    اگر اجازه مي  .  شود  همين مورد مي  
آن روند در ايران ادامه يابد، هرگز با يک              

  .شديم انقالب اسالمي مواجه نمي
هايي که غرب به منظور         پس شما به تالش     

دهد باور    دمکراتيزه کردن منطقه صورت مي      

  .نداريد

ها در منطقه،         بهترين دوست آمريکايي     
آيا در آنجا       .  عربستان سعودي است      

شود   دمکراسي حاکم است؟ وقتي گفته مي        
خواهيم به شما     ترين هستيم و مي      ما قوي «

توانم بپذيرم و بگويم            مي   »حمله کنيم  
کنم من را از چنين       لطفاً خواهش مي  !  بفرمائيد

 8صفحه  ! سرايي معاف کنيد ياوه



 ۲۳صفحـه    ١۳٨۶آذر    ١۵٠اتحـاد کـار     

هانس گرت پوترينگ، رئيس پارلمان اروپا از       

ايران خواست از اجراي احکام اعدام کودکان       

اکنون چندين    هم.  و نوجوانان خودداري کند    

اند که هنگام      نفر در ايران محکوم به اعدام       

 .اند ارتکاب جرم، کودک بوده

گويد، اعدام اين دو       رئيس پارلمان اروپا مي    

نفر نقض حقوق بشر و نقض ديگر                   

بنا به آمار   .  المللي است   هاي بين   کنوانسيون

 ۲۰۰۴هاي مدافع حقوق بشر، از سال    سازمان

اند که    نفر در ايران اعدام شده       ۱۷سو،    بدين

. اند  سال بوده   ۱۸زمان ارتکاب جرم زير        

گويد، ايران اين      الملل مي   سازمان عفو بين   

امتياز وحشتناک را به خود اختصاص داده         

از هر کشور     تا کنون بيش      ۱۹۹۰که از سال    

 .ديگري کودکان بزهکار را اعدام کرده است

المللي حقوق مدني و سياسي             ميثاق بين  

و ميثاق حقوق کودک،     )  اعالميه حقوق بشر  (

اجراي مجازات مرگ در مورد کودکان             

ايران هر  .  بزهکار را صريحا منع کرده است      

المللي را امضا کرده      هاي بين   دوي اين معاهده  

. رعايت کند   و موظف است که مفاد آنها را           

دولت ايران اما با محکوم کردن کودکان             

ها را    بزهکار به مرگ هر دوي اين ميثاق          

 .کند مي نقض

در حال حاضر خودداري از کاربست               

مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار،            

چنان در سطح جهان وسيع شده که به               

الملل درآمده و     اي متداول در حقوق بين      قاعده  

در .  االجرا شده است      براي هر کشوري الزم    

براساس .  ايران اما هنوز چنين نيست           

الملل، در سه      هاي سازمان عفو بين      گزارش

غير از ايران، فقط در سه            سال گذشته به   

کشور چين، سودان و پاکستان اعدام               

با .  کودکان بزهکار صورت گرفته است         

ها در ايران بيش از          همه، شمار اعدام     اين

 .مجموع آنها در اين سه کشور بوده است

الملل که در ماه      بنا به آمار سازمان عفو بين      

 انتشار يافت، ۲۰۰۷مه سال 

، چين يک کودک بزهکار را       ۲۰۰۴در سال     -

 ايران سه تا    اعدام کرد،

، سودان دو کودک بزهکار      ۲۰۰۵در سال     -

 را اعدام کرد، ايران هشت تا

، پاکستان يک کودک بزهکار     ۲۰۰۶در سال     -

 ايران چهار تا   را اعدام کرد،

 ، ايران تنها کشوري است که ۲۰۰۷در سال  -

 الملل تالش عفو بين

نوامبر برابر است با هجدهمين سالگرد          ۲۰

. المللي حقوق کودک    تصويب کنوانسيون بين  

الملل در    به همين مناسبت، سازمان عفو بين      

فرانکفورت اکسيوني برگزار کرد که موضوع      

آن لغو حکم مکوان مولودزاده و ساير               

 .سال در ايران بود ۱۸کودکان زير 

سال دارد،    ۲۰مکوان مولودزاده که اکنون       

سالگي به چند پسر      ۱۳متهم است که در سن      

همسن خود تجاوز کرده و به همين اتهام به          

 .است اعدام محکوم شده

ايران باالترين رقم اعدام کودکان و افراد          «

سال را در دنيا به خود اختصاص            ۱۸زير  

اين گزارشي است که سازمان       .  »است  داده

الملل به مناسبت هجدهمين سال            عفو بين  

المللي حقوق کودک      تدوين کنوانسيون بين   

 .است منتشر کرده

الملل،    به همين مناسبت سازمان عفو بين          

شنبه بيستم نوامبر را روز مبارزه با              سه

اعدام کودکان در ايران نام نهاده و اکسيوني         

 .است برگزار کرده

يکي از اعضاي بخش              »روت يوتنر   «

الملل در آلمان از      خاورميانه سازمان عفو بين   

نگراني اين سازمان در مورد اعدام کودکان         

سازمان عفو   «:  گويد   در ايران سخن مي      

الملل بسيار نگران ايران است چرا که             بين

ايران کشوري ست که بيشترين تعداد اعدام         

سالروز    سال را دارد و در        ۱۸افراد زير    

المللي حقوق کودک ما            کنوانسيون بين  

خواهيم به بهانه اين روز، نقض حقوق             مي

 ۱۹۹۰در ايران از سال     .  بشر را متذکر شويم   

اند و تنها در        کودک اعدام شده     ۲۵حداقل  

اعدام باخبر شديم     ۳حداقل ما از      ۲۰۰۷سال  

که آخرين آن اواسط نوامبر بوده که در              

سال به دار آويخته       ۱۸همدان يک فرد زير      

الملل در حال      طبق گزارش عفو بين     .  شده

کودک به اعدام     ۷۷حداقل     حاضر در ايران  

 .»اند محکوم شده

گويد که خواست        خانم يوتنر همچنين مي      

الملل از ايران بسيار روشن       سازمان عفو بين  

الملل از    سازمان عفو بين   «:  و واضح است   

المللي پايبند    خواهد به تعهدات بين      ايران مي 

المللي در اين مورد کامال         قوانين بين .  بماند

سال و کودکان      ۱۸روشن است، افراد زير       

ايران .  نبايد به اعدام محکوم شوند              

کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرده و           

 ۱۸طبق اين کنوانسيون مجازات اعدام از            

سالگي و تنها در مورد جرائم سنگين مجاز          

خواهيم که    است و ما از رژيم ايران مي           

قوانين ايران را عوض کنند تا مطابق اين             

قانون صريح و روشن، در ايران، کودکان به         

  .»اعدام محکوم نشوند

 دويچه وله

 عليه مجازات اعدام براي كودكان
 

 نوامبر ۲۰به مناسبت 

  المللي حقوق کودک هجدهمين سالگرد تصويب کنوانسيون بين

زمان تهيه گزارش از سوي عفو        (تا ماه مه     

بزهکار در آن      ، اعدام يک کودک       )الملل  بين

  .ثبت شده است

 کودک تعريف ناسازگار ايران از سن

دولت ايران اعدام کودکان و نوجوانان را رد         

قانون مجازات ايران         ۴۹ماده   .  کند   مي

جرم   اطفال در صورت ارتکاب       «   :گويد  مي

اما تعريفي  . »مبري از مسؤليت کيفري هستند    

و فرد بالغ ارائه     "  طفل"که اين قوانين براي       

 .المللي سازگار نيست     دهد با قوانين بين      مي

کسي تعريف شده که    "  طفل"در قوانين ايران      

و سن  "  به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد        "

براي   و    ۹بلوغ شرعي در ايران براي دختران       

اين امر به معناي آن      .  سال است   ۱۵پسران  

سال و پسران باالي   ۹است که دختران باالي 

توانند به مجازات مرگ      اند و مي    سال بالغ   ۱۵

هاي   در حالي که در ميثاق       .  محکوم شوند 

المللي، طفل يا کودک کسي تعريف شده           بين

 .سال باشد ۱۸که زير 

نه «،    گويد  ميثاق حقوق کودک مي      ۳۷ماده  

حکم اعدام و نه حبس ابد، نبايد براي جرايمي         

سال مرتکب    ۱۸صادر شود که افراد زير         

اعالميه جهاني حقوق بشر      ۶ماده      .»اند  شده

مجازات مرگ نبايد براي       «   :گويد   نيز مي  

سال   ۱۸جرايمي صادر شود که افراد زير           

  »اند مرتکب شده

اکنون در    براساس آمارهاي غيررسمي، هم     

ايران حدود هفتاد نفر از محكومين به اعدام          

دهند كه در زمان          را افرادي تشکيل مي      

سال بوده    ۱۸شان زير      ارتكاب جرم، سن   

بسياري از فعالين حقوق بشر و وکالي       .  است

دادگستري در ايران و نيز نهادها و                  

المللي ازجمله يونيسف، عفو      هاي بين   سازمان

بان حقوق بشر و نيز اتحاديه         الملل، ديده   بين

اروپا خواهان حذف مجازات اعدام براي            

سال در قوانين جزايي ايران         ۱۸اطفال زير    

 .هستند
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 يورو  1/5:   بها معادل

 

ها، امروز دهم دسامبر کاظم دارابي از زندان آزاد و روانه  بر اساس اخبار منتشر شده توسط خبرگزاري
دسامبر نيز عباس راحل، ديگر مجرم لبناني تبار که او نيز به حـبـس ابـد         ٦روز پنجشنبه .  ايران گرديد

 .محکوم شده بود، از زندان آزاد و به ايران فرستاده شد
در برلين پايتخت آلمان، دکتر صادق شرافکندي دبير کل حزب دموکرات کردسـتـان    ۱۹۹۲در پاييز سال 

ايران که براي شرکت در همايش انترناسيونال سوسياليستي به اين شهر سفر کرده بود پس از پـايـان       
 »ميکونوس« اين جلسه به همراه فتاح عبدلي، همايون اردالن و نوري دهکردي در حالي که در رستوران 

هاي مسلح وابستـه بـه      برلين مشغول صرف غذا و گفت وگو بودند، به ناگهان توسط تيمي از تروريست
بـر اسـاس حـکـم دادگـاه            .  جمهوري اسالمي به رگبار بسته شده، در همان لحظات نخست جان باختند

 .هاي تيم ترور براي انجام اين قتل در منزل کاظم دارابي انجام شده است ميکونوس، آخرين رايزني
دادگاه آلمان، متهمان اين ترور را ماموران اعزامي از سوي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي دانست و   

اي رهبر جمهوري اسـالمـي،      بر اين اساس، شماري از سران وقت جمهوري اسالمي از جمله علي خامنه
هـا مـتـهـم        هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور و علي فالحيان وزير اطالعات وقت را به آمريت در اين قتل

 .کرد
هاي گذشته سرنوشت کاظم دارابي و عباس راحل که به دستور جمهوري اسالمي اجـراي ايـن      طي سال

هـا        ترور را به عهده داشتند، به موضوع يک معامله تبديل شده بود و از اين زاويه مورد توجه رسـانـه  
شـود در اسـارت          پس از اينکه معامله دارابي با رون آراد خلبان اسرائيلي که گـفـتـه مـي      .  قرار داشت

دولت آلـمـان     .  اي دشوار و پيچيده شد جمهوري اسالمي است به مطبوعات درز کرد، انجام چنين معامله
اي را به سرانجام رساند، اما با ورود در اين بازي نشان داد که ظرفيـت   هرچند که نتوانست چنين معامله

جمهوري اسالمي نـيـز بـا      .  اين را دارد که چشم بر حقوق بشر در رابطه با کشورهائي نظير ايران ببندد
هـائـي      خواندن دست حريفان خود در غرب، متوجه شده است که سرکوب شهروندان ايراني براي دولت

 .نظير آلمان چندان اهميتي ندارد، مشروط به اينکه خط قرمزهاي آنان را ناديده نگيرد
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بخشودن کاظم دارابي و عـبـاس راحـل را تشـويـق                

ما از احزاب و سـازمـانـهـاي       .  داند تروريسم و باج دادن به دولت تروريست پرور جمهوري اسالمي مي
خواهيم که با همياري نهادهاي دموکراتيک بين المللي،  ها و نهادهاي مدافع حقوق بشر مي سياسي، انجمن

مشوق دولت جمهوري اسالمي ايران براي پيشبـرد  .  انزجار خود را از اين اقدام دولت آلمان اعالم نمايند
هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد هـمـيـن مـعـامـالت          اي خود و ناديده گرفتن قطعنامه برنامه هسته

اين ادعا که افرادي چون کاظم دارابي و عـبـاس       .  هاي وابسته بدانها است پنهاني و بخشودن تروريست
اند، تنها ادعاي اپوزيسيون سياسي جـمـهـوري       اند و از جمهوري اسالمي دستور گرفته راحل تروريست
حکمي که پشتوانه آن بيش از چندين سال کـار    .  حکم دادگاههاي دولت فدرال آلمان است.  اسالمي نيست

. انـد    تحقيقي فشرده و بازجوئي از صدها تن از کساني است که اطالعي ولو ناچيز، از اين ماجرا داشـتـه  
آزادي دارابي و راحل يک معامله سياسي است که در سطح باالترين مقامات دولت فدرال آلمان صـورت  

هاي مستقل آلمان و هديه و پاداشي اسـت بـه هـمـه            اعتبار کردن حکم دادگاه اين اقدام بي.  گرفته است
 ۲۰۰۷دسامبر  ۱۰برابر  ۱۳۸٦آذر  ۱۹    . هاي حامي آنها ها و دولت تروريست

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 کاظم دارابي و عباس راحل قاتالن ميکونوس آزاد شدند

 !آزادي آي

 قوس نشاط آدمي اکنون

 در اين سرزمين

 چندان فرو نشسته و خاموش است

 هزار خاطره کز شش

 پاشند انگار خاکستر مي

 بر چشم آب
 

 !گامان، زنان و مردان آزاده ياران، هم

در خزان نُه سال پيش، در پي قتل فجيعِ               

پروانه و داريوش فروهر، دو تن از ياران             

ي ما، محمد مختاري و              دلير و آزاده     

محمدجعفر پوينده، به جرمِ نوشتن، سرودن       

و کوشيدن در راه آزادي بيان و قلم و                 

 پرستان سياه انديشي   انديشه، به دست شب

 

بيانيه ي كانون نويسندگان ايران به مناسبت 
 نهمين سالگرد قتل محمد مختاري و محمدجعفر پوينده

ي   و عضوِ کانون نويسندگان ايران را روانه        

 .زندان کنند

کانون نويسندگان ايران در نهمين سالگرد          

جان باختنِ محمد مختاري و محمدجعفر            

هاي آزادي    پوينده اعالم مي کند که با آرمان       

ي خود بر سرِ      ي ياران از دست رفته      خواهانه

همان پيمان است که بود، بر خواست آزادي         

بيان و قلم و انديشه بي هيچ حصر و استثنا            

براي همگان، هم چنان استوار است و تا              

ها و      روشن شدن کامل محتواي پرونده        

محاکمه و مجازات آمران و عامالن اين              

 .نشيند هاي هولناک، دمي از پا نمي جنايت

ديدگان نخفته در گورِ ياران عزيز ما چشم به         

 ۱۳۸٦آذر .   راه روزِ دادرسي است

به قتل رسيـدنـد کـه مـردم را خـامـوش،               

ها را شکستـه   بسته و قلم روشنفکران را زبان

 .مي خواهند

از آن پس، حاکميت آن چه در توان داشت به 

الحيل، بر ژرفـاي ايـن      کار بست تا به لطائف

ها جـنـايـت مشـابـه         جنايت ضد بشري و ده

سرپوش بگذارد و آمـران و عـامـالن ايـن           

ها را از تيررسِ خشـم مـردم دور          تبهکاري

ولي هنگامي که رازِ نهان آشکار شد .  دارد نگه

يي جز پذيرشِ جنايت نـديـدنـد،       و ديگر چاره

کوشيدند با علَم کردن دادگاهي در بسته، در   

ها  تاريکي و خاموشي، بدون حضورِ خانواده

و وکيالن جان باختگان، سر و ته پرونـده را    

 هم بياورند و ناصر زرافشان، وکيلِ قربانيان 


