
 

 

 

 انتخـابات مجلـس هشتـم،
  انتخـاباتـي بـدون حـق انتخـاب

 

جمهوري اسالمي اين حق مردم .  انتخاب کردن و انتخاب شدن حق اوليه و انساني هر شهروند است

المللي که دولت ايران نيز  هاي بين نامه اين حق در تمامي اسناد و مقاوله.  ايران را از بين برده است

قوانين جمهوري اسالمي، از قانون اساسي .  پاي آنها را امضا نموده، به رسميت شناخته شده است

هاي اجتماعي از قبيـل آزادي     تا قوانين مربوط به انتخابات، احزاب و نيز قوانين مربوط به آزادي

بيان، عقيده و مرام، آزادي مطبوعات، تشکل و احزاب، همه نافي حقوق شناخته شده شـهـرونـدي    

هستند و امکان مخالفت با حکومت و مشارکت در سرنوشت سياسي کشور را از نيروهاي مخالـف  

 2صفحه          . کند سلب مي

 ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران
 ١۳٨۶    بهمـن     

١ ٥ ۱ 

 

 57در سالگرد انقالب بهمن 

 دنبـال دليـلي به
 بـراي جنـگ بـا ايـران

 

Knut Mellenthin  _نشريه Jungewelt 
 24صفحه برگردان ناهيد جعفرپور    

 

 !انبـاني بـه نـام بـودجـه
 

 ۱۳۸۷پيـرامـون اليحـه بـودجـه دولـت بـراي سـال 
 

نژاد، وابستگي بودجه دولت به نفت در سال آتي نه تنها کمتر نشده بلکه                   برخالف ادعاي احمدي  

باقيمانده منابع بودجه عمومي دولت نيز، همانند سالهاي پيش، از محل                .  افزايش يافته است   

ها و صنايع و موسسات دولتي به بخش خصوصي و يا                   عوارض و ماليات، فروش دارايي      

 .شود تأمين مي) بيع متقابل و فاينانس(و خارجي ) فروش اوراق مشارکت(استقراض داخلي 
 

تملک (  »عمراني«درصد منابع بودجه عمومي صرف کارهاي          ۳۰بر طبق اليحه دولت، فقط حدود        

هاي جاري و نظامي، امنيتي و اداري رژيم           شود و مابقي آن را هزينه        مي)  اي  هاي سرمايه   دارايي

هم، عمالً صرف امور جاري       »عمراني«دهد، ضمن آنکه، بنا به تجربه، بخشي از بودجه            تشکيل مي 

 6صفحه    محمـود بهنـام      .شود دستگاه دولتي مي

 جنبش كردستان و نقش آن 
 در مبارزات مردم ايران

 بــراي آزادي و دموكـراسـي
 

 8صفحه گفتگوي وريا محمدي با رضا اکرمي     

 عقب نشيني موقت وزارت كار 
 قانون كار  »اصالحي«در ميزان مواد 

 

حاکم کردن هرج و مرج و قانون جنگل در مناسـبـات    ،است » اصالحات« آنچه هدف اين تغييرات و 

لغو و حذف تدريجي قانون کار و مقررات زدائي ازمناسبات کـار و     ،ميان کارگران و سرمايه داران

تحديد هرچه بيشتر دايره مشمول  و اي و بدون ضمانت اجرائي تبديل قانون کار به قانوني توصيه

سـاز ازسـوي        دستهاي  هاي مستقل کارگري وايجاد تشکل جلوگيري از ايجاد تشکل همچنين آن،

 16صفحه  ايران کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق . وزارت کار مي باشد

 بهمـن سـالـروز تـولـد جنبش فدائي 19گـرامـي بـاد 

 نـه به انتخـابـات فـرمـايشـي و پيـش به سـوي
 آزادي انتخابات، آزادي احزاب، مطبوعات و تشكل

 مبـارزه بـراي آزادي و دمـوكراسي،
 مبارزه عليه رژيم جمهوري اسالمي

 !را گسترش دهيم 

 پرسي ونزوئال، همه
 يك گام به پس و

 امكاني براي دوگام به پيش
 

 21صفحه     احمـد آزاد

 

 جرج حـبش درگذشت
 20 - 18صفحه 



 ١۵۱اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۶بهمن    

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

انتخابات در جمهوري اسالمي هيچگاه آزاد        

هاي نخست استقرار اين      از سال .  نبوده است 

حکومت، عالوه بر آن که اکثر نيروهاي چپ،         

ترين   دمکرات و آزاديخواه، با توسل به خشن      

اند،   ها از صحنه سياسي حذف شده        سرکوب

تدابيري نيز اتخاذ شده است که حتي                

نيروهاي منتقد حول و حوش حکومت نيز از         

حضور .  گردونه سياسي کنار گذاشته شوند     

محدود برخي نيروها در چند انتخابات              

جمهوري اسالمي در فرداي انقالب بهمن، در        

عرض مدت کوتاهي به حذف کامل همه              

. جريانات سياسي مخالف حکومت منتهي شد     

بعد از تصويب قانون اساسي جمهوري            

اسالمي و قوانين مربوط به انتخابات، از             

جمله سپردن سکان انتخابات به دست فقهاي       

شوراي نگهبان،  به اين حذف جنبه قانوني و          

حق انتخاب شدن به        .  رسميت داده شد    

نيروهاي درون حکومت و آن هم به تدريج،          

به بخشي از نيروهائي محدود گشت که از           

صافي شوراي نگهبان و در واقع از زير تيغ           

 .جريان مسلط حکومت گذشته باشند

انتخابات مجلس هشتم در ميان انتخابات ضد       

دمکراتيک جمهوري اسالمي، جزو بسته ترين      

شاخص .  و تا کنون سردترين آنها است          

انتخابات در جمهوري اسالمي، در عين ضد         

دمکراتيک بودن، نوعي پلوراليسم محدود در       

هاي رقيب بوده است، اما در اين          درون جناح 

انتخابات، از همان نخست اصل بر حذف            

رقبا، توسط جناح قدرتمند حول ولي فقيه            

سنگيني فشار به نيروهاي    . گذاشته شده است

مخالف جناح حاکم تا حدي است که حتي             

هاي مهم حکومتي نيز،          بسياري از چهره    

عليرغم تبليغات چند ماهه خود، عطاي ورود        

اند   به صحنه انتخابات را به لقاي آن بخشيده        

در عمل نيز، اکنون    .  اند  و خود را کنار کشيده    

اکثريت قريب به اتفاق کانديداهاي مخالف          

جناح حاکم، قبل از آن که حتي بر طبق روال           

سنتي به زير تيغ شوراي نگهبان برسند،            

توسط وزارت کشور و دولت رد صالحيت          

 .اند شده

 

 انتخـابات مجلـس هشتـم،
  انتخـاباتـي بـدون حـق انتخـاب

حقانيت بخشيدن به يک تفسير از مذهب از           

طرف صاحبان قدرت و حتي تحميل جبري          

ترين حلقه حکومت، مشخصه       آن بر نزديک   

 .اصلي اين حکومت است
جمهوري اسالمي از يک طرف خود را               

داند و بر اساس       حکومتي با منشا الهي مي      

شريعت اسالمي و قوانين اسالمي حکومت         

کند؛ از طرف ديگر، براي مشروعيت               مي

بخشيدن به ادامه حکومت، نيازمند راي مردم       

اما در هراس از قضاوت مردم در پاي         .  است

هاي    هاي راي به ايجاد مکانيسم           صندوق

زند؛ انتخابات  کنترل ماقبل انتخاباتي دست مي

را عليرغم محدود بودن آن به درون                 

. کند  حکومت، عمال به دو مرحله تقسيم مي         

کند که چه      اول شوراي نگهبان تعيين مي       

کسي حق انتخاب شدن دارد، سپس مردم را         

تجربه .  خواند  ها فرا مي    آن    به انتخاب از ميان   

و نيز    ۷۶راي اعتراضي مردم در دوم خرداد       

در انتخابات مجلس ششم، ولي فقيه و جناح          

  .تر نموده است مورد حمايت او را محتاط

خودي، استفاده از     حذف کامل مطبوعات غير   

سپاه پاسداران و بسيج به مثابه يک حزب            

سياسي، وارد نمودن فرماندهان سپاه به           

جمعي   صحنه سياست، در کنار حذف دسته       

اصالح طلبان حکومتي از گردونه انتخابات،        

از جمله اقداماتي بودند که نتايج خود را در            

انتخابات مجلس هفتم و قبضه کامل آن              

انتخابات    »معجزه«آشکار ساخت و در          

اکنون همه  .  رياست جمهوري پي گرفته شد      

قرائن حاکي از تالش براي تسخير                  

هاي مجلس هشتم توسط جناح حاکم         کرسي

 .است

انتخاب کردن و انتخاب شدن حق اوليه و             

جمهوري اسالمي  .  انساني هر شهروند است    

اين .  اين حق مردم ايران را از بين برده است         

هاي بين المللي و در       نامه  حق در تمامي مقاوله   

المللي که دولت ايران نيز         تمامي اسناد بين   

پاي آنها را امضا نموده، به رسميت شناخته         

قوانين جمهوري اسالمي، از        .  شده است  

قانون اساسي تا قوانين مربوط به انتخابات،        

هاي   احزاب و نيز قوانين مربوط به آزادي          

اجتماعي از قبيل آزادي بيان، عقيده و مرام،          

آزادي مطبوعات، تشکل و احزاب، همه نافي         

حقوق شناخته شده شهروندي هستند و            

امکان مخالفت با حکومت و مشارکت در             

سرنوشت سياسي کشور را از نيروهاي           

 3صفحه  .  کند مخالف سلب مي

داوطلبان توسط شوراي     تا کنون صالحيت   

در اين انتخابات      .  شد   نگهبان احراز مي     

هاي اجرائي بخشي از کار شوراي              هيئت

ها که    اين هيات .  اند  نگهبان را بر عهده گرفته     

وظيفه دارند شرايط داوطلبان را از نظر سن         

بررسي ...  قانوني، تحصيالت، محل اقامت و      

کنند، با حذف بخش مهمي از داوطلبان به            

کار شوراي  ...  دليل عدم احراز صالحيت و      

نگهبان در حذف مخالفان درون حکومتي را         

 .اند تر نموده آسان

نياز حکومت به راي مردم براي مشروعيت         

بخشيدن به نهادهاي حکومتي از يک سو، و          

هاي حکومتي به نظام        دلبستگي همه جناح   

جمهوري اسالمي و تاکيد آنها بر اولويت            

ساز برگزاري  حفظ نظام از سوي ديگر، زمينه

حذف شدگان اين دوره    .  چنين انتخاباتي است  

طلبان حکومتي، اين بار نيز،          يعني اصالح  

دست آخر حداکثر به کرامات رهبر متوسل         

خواهند شد، تا با صدور جواز مشارکت به           

تعدادي از حذف شدگان آنها، تنور انتخابات        

 .را براي آنها نيز گرم کند

حکومت جمهوري اسالمي بر پايه تبعيض          

اين تبعيض از همان    .  بنيان گذاشته شده است   

از يک سو    .  شود  نام اين حکومت آغاز مي      

مدعي جمهوريت است، يعني بر اساس راي         

کند، از سوي ديگر حق انتخاب        مردم عمل مي  

. کند  شدن هر ايراني غير مسلمان را نقض مي       

در ميان مسلمانان نيز، فقط پيروان شيعه           

اثني عشري را مد نظر دارد و در اين حد هم            

عشري، تنها   از ميان شيعيان اثني    .  ماند  نمي

اصل مترقي  «کساني که التزام و اعتقاد به          

دارند و آن را در عمل ثابت             »واليت فقيه 

اند، مورد تاکيدند و از اينها هم فقط              نموده

آنهائي حق انتخاب شدن دارند که از نظر             

شوراي نگهبان و اخيرا و با توجه به رد               

هاي اجرائي دولت، از نظر     هاي هيات صالحيت

اي در مورد      مسئولين دولتي، شک و شبهه      

 .آنها نباشد »صالحيت«

محو حقوق اوليه شهروندي در کشور،             

 برتري دادن به يک مذهب بر مذاهب ديگر و 

 نه به انتخابات فرمايشي و پيش به سوي آزادي انتخابات، آزادي احزاب، مطبوعات و تشكل



 ۳صفحـه    ١۳٨۶بهمن    ١۵١اتحـاد کـار     

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

 2صفحه 
دولت جمهوري اسالمي نيز تاکنون با توسل        

حقوقي را    ها اين بي     ترين سرکوب   به خشن 
انتخابات مجلس هشتم نه    .  تحميل کرده است  

فقط در غياب حذف شدگان رسمي حکومت         
يعني همه نيروهاي چپ و دمکرات و                 
آزاديخواه کشور، بلکه حتي منتقدين حول و        
حوش حکومت و نيز با حذف رسمي بخش           
مهمي از نيروهاي درون رژيم، برگزار              

چنين انتخاباتي فقط نام انتخابات را      .  شود  مي
 .کشد با خود يدک مي

جمهوري اسالمي از گردن نهادن به راي            
زند، از نتيجه آن در هراس        مردم سر باز مي   

است و از اين رو حق انتخابي براي هيچ کس          
خواهد تا از      قائل نيست و تنها از مردم مي        

هاي راي انتخاب وي را تائيد         طريق صندوق 
 .کنند

ما بر حق انتخاب آزادانه مردم تاکيد داريم و         
معتقديم تمامي قوانين و مقرراتي که مانع           
آزادي احزاب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات،       

ها   آزادي تشکل، رفع تبعيض عليه زنان، مليت      
و پيروان مذاهب ديگر هستند، بايد ملغي             

هر گونه نظارت دولتي بر انتخابات و        .  شوند
از جمله نظارت استصوابي بايد بر چيده             
شود، نظارت احزاب سياسي و نهادهاي            
مدني بر انتخابات و براي حفظ راي مردم            

 . جايگزين آن شود
شعار مدافعان حق حاکميت مردم، در مقابل         

نه   «  انتخابات تحت کنترل مجلس هشتم، بايد     
به انتخابات فرمايشي و پيش به سوي           
آزادي انتخابات، آزادي احزاب، مطبوعات و      

 .»تشکل باشد

. انتخاب حکومتگران حق مردم است               
هاي دموکراتيک بر اساس راي آزاد           دولت

شوند و بر اساس همين         مردم  تشکيل مي    
راي هم جاي خود را به هر دولت ديگري              

دهند که اعتماد و آراء مردم را جلب کرده           مي
قدرتي که بر سرنوشت مردم و            .  باشند

کند، هديه هيچ مرجعي        جامعه حکومت مي   
خارج از اراده انساني آحاد يک جامعه نيست،        
حقي است که مردم با راي خود واگذار               

توانند آن را     کنند و با راي خود نيز مي          مي
رژيمي که به حق انتخاب مردم      .  بازپس گيرند 
تواند تا ابد از باالي         گذارد، نمي   احترام نمي 

. سر مردم بر سرنوشت آنها حکومت کند           
چنين رژيمي سرنوشتي بهتر از سرنوشت         

بايد در انتظار    .  سلف خود نخواهد داشت     
ها براي اعاده اين حق باشد، اراده         اراده توده 

اي که هيچ قدرتي را ياراي مقابله با آن                
 . نخواهد بود

احزاب سياسي و نهادهاي مدني و حق               
هاي عمومي، وجود      استفاده برابر از رسانه    

 .ندارد
انتخاب شدن حقي است محدود به جريان            

عشري،  يعني تنها مسلمانان شيعه اثني    .  حاکم
اصل مترقي واليت مطلقه        "که اعتقاد به        

. توانند در انتخابات شرکت کنند      دارند، مي "فقيه
هاي   در اين محدوده، يعني در ميان خودي          

ها سرنوشت    حکومتي، انتخابات جدي و رقابت
راي مردم براي انتخاب اين افراد       .  ساز است 

 .تعيين کننده است

خصوصيت عمومي انتخابات در            دومين

جمهوري اسالمي اين است که در جريان             
حکومت .  گيري، تقلب نقش اصلي را ندارد       راي

کند، اما تقلب به سبک وسياق        اعمال نظر مي  
چون اوال  .  سازد  رايج، چهره انتخابات را نمي     

کساني که نبايد انتخاب شوند امکان رقابت           
ثانيا رقابت  .  شوند  کنند و حذف مي      پيدا نمي 

حتي بين  .  بين دستجات حکومتي واقعي است     
اين .  بندي وجود دارد     يک گرايش هم، دسته    

گذارند   نيروها بر انتخابات نظارت دارند و نمي      
هر زمان هم   .  شان پايمال شود    به سادگي حق  

تقلبي صورت گرفته است، پيش از هر کس،           
خود همين کانديداها آن را در شيپور                 

 .اند دميده
تقلب اگر چندان ميداني براي عرض اندام پيدا         

کند، ولي دخالت جناح مسلط حکومت در          نمي
حکومت با پول خود، با     .  انتخابات، جدي است  

هاي انحصاري، در      زور خود و با رسانه       
 .کند انتخابات دخالت مي

ها و    سرمايه.  منبع پول حکومت، ماليات نيست    
با اين پول    .  ذخاير ملي و بويژه نفت است        

بساط نهادهاي ريز و درشت وابسته به              
... حکومت نظير کميته امداد، بنياد شهيد و           

اين نهادها به دليل امکانات معيشتي      .  چرخد  مي
و اقتصادي که در اختيارشان قرار دارد،             

در انتخابات، اين افراد     .  حقوق بگيراني دارند   
مجبورند مشارکت کرده و حتي به افراد              

 .معيني راي دهند
کند و در     حکومت با زورش، ترس ايجاد مي       

تالش است که مردم را مرعوب کرده، به پاي          
پراکندن شايعات براي     .  ها بکشاند     صندوق

 ۱۵اعمال فشار، بويژه روي جوانان بيش از          
ها،   ها،  براي مهر شناسنامه      سال وزيرکنکوري 
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اسـفند، روز انتخابـات مجلـس هـشتم،            ۲۴تا  
. ماه و نيم ديگر باقي نمانـده اسـت    کمتر از يک

جريان حاکم اين بار تيغ نظارت استصوابي را 
است تـا زحمـت شـوراي        به دست دولت داده
از حـق نبايـد گذشـت کـه          .  نگهبان را کم کنـد   

هاي اجرائي وزارت کشور دولت احمدي     هيئت
عمـل    »مـسئوالنه «نژاد هم بـه وظيفـه خـود          

آنها فقط به جريانـات خيلـي خـودي         .  اند کرده
حـتي شـيخ    .  اند جواز شرکت در انتخابات داده

مهدي کروبي هم که خواب حضور در مجلـس  
او از  .  ديد، از اين تصفيه در امـان نمانـد    را مي

طلبان حکومتي   طريق زير ضرب بردن اصالح 
و با کرنش آزار دهنـده در برابـر ولـي فقيـه             
کوشيد جواز عبـور بـه مجلـس را بـه دسـت             

اوضاع چنـان خـراب     .  آورد که بي نتيجه ماند  
شده است که جائي براي شرکت در انتخابـات  

هـا    مجلس هشتم، حتي براي بخشي از خـودي  
اتخاذ سياست هماهنـگ    .  هم باقي نمانده است  

گاه تا بدين    در قبال چنين انتخاباتي، شايد هيچ
هاي  اندازه در بين اپوزيسيون و بخشي از اليه

نزديک به حکومت و حتي بخشي از جريانـات     
نفـي ايـن    .  خودي حاکم، آسـان نبـوده اسـت        

انتخابات، امروز حتي در بيـن کـساني کـه تـا        
انـد،    ديروز پاي ثابت شرکت در انتخابات بوده

نيرومند شده است و اگر بـا تغيـيرات مهمـي           
روبرو نشويم، اين انتخابات از سرماي سخت   

 .بهمن امسال هم، سردتر برگزار خواهد شد
در اين نوشته به برخـي نکـات در رابطـه بـا              

ــال         سياســــت ورزي اپوزيــــسيون در قبــ
پيش ازآن نگاهي دارم به    .  ام پرداخته انتخابات

خصوصيات مشترک انتخابـات در جمهـوري        
اسالمي و سپس مکث کوتاهي خـواهم داشـت    

 .روي ويژگي انتخابات مجلس هشتم
ــم          ــه رغ ــوري اســالمي، ب ــات در جمه انتخاب

هــا و خصوصــيات    هايــشان، ويژگــي   تفــاوت
. هاسـت   مشترکي دارند که بيش از اين تفـاوت   

از اين رو، شناخت آنها براي اتخـاذ سياسـت        
تــرين ايــن اشــتراکات     بــه مهــم .   اهميــت دارد 

 :پردازم مي

هـا،    خصوصيت مشترک در همـه دوره     اولين

. مربوط به شرايط حـاکم بـر انتخابـات اسـت       
انتخابات در جمهوري اسـالمي آزاد نبـوده و        

يعني در اين حکومت حق انتخـاب    .  آزاد نيست
شدن، حق سخن گفتن، حق نوشتن و انتـشار        
 آن، حق داشتن روزنامه و نشريه، حق فعاليت

 انتخابات هشتم مجلس و سياست ورزي اپوزيسيون 
 محمـد اعظمـي                 

 ديـدگـاه ها
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افزون بر ايـن، بـسياري از مـردم توسـط             

هاي وابسته به حکومت، همچون بسيج،  ارگان
براي شـرکت در انتخابـات سـازمان داده            

 .شوند مي
ها، که بـه صـورت        حکومت از طريق رسانه

انحصاري همه آنها را در اختيار دارد، تنهـا      
برخي .  کند صداي مورد نظرش را منعکس مي

بر اين نظرند که چهره حکومـت بـراي همـه        
حتي در .  اين چنين نيست.  شناخته شده است

کشورهايي که در آنها انتخابات، آزاد اسـت،    
. فريبند ها از طريق تبليغات، مردم را مي قدرت

هـا     در کشوري مثل فرانسه نيز کـه رسـانه    
قانونــا مــستقل هــستند، از طريــق هميــن           

توانند در  ها مي ترين چهره ها، نامردمي رسانه
در .  ميان مردم جا باز کرده و برگزيده شوند

هاي مستقل وجود نـدارد و       ايران که رسانه
خواهان امکان رساندن صداي خود بـه   آزادي

هـا در       مردم را ندارند، نقـش ايـن رسـانه         
نـژاد   احمدي.  فريبکاري، از اندازه برون است

فريبي،  ها توانست با عوام توسط همين رسانه
به يکي از مخالفان فساد و مـدافعان عدالـت       

 .اجتماعي براي اقشاري از مردم تبديل شود
خصوصيت عمومـي انتخابـات در          سومين

جمهــوري اســالمي، بــه شــيوه برخــورد          
. گـردد    اپوزيسيون به ايـن موضـوع برمـي       

خواه جمهـوري اسـالمي        اپوزيسيون آزادي
اش، در      نتوانسته اسـت بـه انـدازه قامـت          

همـواره پراکنـده     .  آفرين باشد انتخابات نقش
 . اند عمل کرده، به دست و پاي يگديگر پيچيده

هـا، پـيرامون        افزون بر اين، در ايـن دوره     
انتخابات، سه گرايش در اپوزيسيون وجـود    

يک گرايش، سياست کردنش از   .  داشته است
اين گـرايش از آنجـا کـه          .  آرمان تهي است

بينـد،     خواهان نمـي  اندازي براي آزادي چشم
همواره تمايل بـه شـرکت در انتخابـات و            
تقويت يک نيرو در برابر نيروي مـضرتر را      

در تائيـد ايـن سياسـت، از زوايـاي             .  دارد
شـود، امـا هميـشه بـه            مختلفي استدالل مي

گرايش مقابل .  انجامد شرکت در انتخابات مي
آن، با چشم بستن بر واقعيات، تنها آرمان را 

اين گـرايش بـا     .  کند مبناي اتخاذ سياست مي
انتخابات به مثابـه يـک موضـوع مـشخص           

از انتخابات يـک پرنـسيپ       .  کند برخورد نمي
سازد و آن را در حکومـت جمهـوري            مي

گرايش سوم بـه  .  کند اسالمي همواره نفي مي
انتخابات به عنوان يک موضوع سياسي نگـاه  
کرده، واقعيت را مبنا و آرمـان را راهنمـا           

اين درک نه از شرکت در انتخابات و   .  کند مي
بـا انتخابـات     .  سـازد  نه از نفي آن، اصل نمي
اين نگـاه، مهمتريـن       .  برخورد مشخص دارد

معيار براي سنجش انتخابات را، دموکراتيـک  
تنها دردو حالت ممکن است .  داند بودن آن مي

يکـي زمانـي     .  اين معيار، حرف اول را نزنـد   
است که جامعه را خطر جنگ و يا خطر تسلط 

 نيرو تمرکز درچنين حالتي،. فاشيشم تهديدکند

اگر سياست حذف در همين چارچوب باشد،        
گرايان افزايش   کشمکش در صفوف اصول     

از انتخابات رياست جمهوري به اين       .  يابد  مي
گرايان  سو، شکاف در صفوف اصول            

تر شده، به احتمال زياد، در اين                  عميق
 .شود تر مي انتخابات بازهم شکاف عميق

طلبان در انتخابات      در صورتي که اصالح     
شرکت نکنند، که رويه تاکنوني آنها نيست،          

يابد   زمينه براي فشار به حکومت افزايش مي       
 .تر نخواهد شد شان ضعيف و آنها موقعيت

در جامعه ما که احزاب         :  وضعيت مردم  
سياسي وجود ندارند و نهادهاي مدني هم يا         
پا نگرفته و يا موقعيت حقوقي ندارند، واکنش        

از اين که   .  بيني نيست   جامعه چندان قابل پيش   
و از کل حکومت و همه         مردم پاسخ نگرفته  

اما .  اند، شکي نيست     هاي آن ناراضي    جناح
وضعيت در    .  اندازي هم ندارند       چشم

در .  شهرهاي بزرگ تا حدي انفعالي است         
مناطق روستائي و کوچک مشارکت، بستگي       

. هاي حاکم دارد     دسته  و  به سازماندهي دار   
تر باشد، تعداد         هرچه سازماندهي قوي     
.  شوند  ها کشيده مي    بيشتري به پاي صندوق   

در مناطق ملي، بويژه کردستان، به دليل             
سياست تبعيض آميز حکومت با مردم اين          

رسد درصد مشارکت        مناطق، به نظر مي      
اي است که حتي  وضعيت به گونه. پائين باشد

طلبان کرد نيز انتخابات را بايکوت            اصالح
اگر با تغيير و تحولي مواجه نشويم       .  اند  کرده

و روال در همين چارچوب پيش رود، درصد         
تر   مشارکت، از انتخابات مجلس هفتم پائين       

 .خواهد بود
غير «اپوزيسيون   :  وضعيت اپوزيسيون  

اگر .  و تحت پيگرد، بدون حق است        »قانوني
تواند در انتخابات شرکت        هم بخواهد، نمي   

غير «بخش ديگري از اپوزيسيون           .  کند
، که تا کنون توسط حکومت تحمل          »قانوني

 .شده است، حق انتخاب شدن ندارد
اپوزيسيون تا کنون نه متحد عمل کرده و نه          
تاکتيک خالق داشته و نه توانسته حرف خود        

در اين انتخابات    .  را به گوش مردم برساند      
خواه، حداکثر به     جريانات اپوزيسيون آزادي  

اي بسنده کرده، مباحثي را نيز         دادن اعالميه 
در ارتباط با   .  اند  اندازي کرده   ها راه   در پالتاک 
ورزي اپوزيسيون، توجه به چند          سياست

مساله اهميت دارد که توجه به اين مسائل            
اتخاذ سياست و اثرگذاري را ممکن است            

 :افزايش دهد
براي طرح و فراگير کردن هر سياستي،              
نخستين شرط آن، داشتن ايده درست و قابل        
فهم براي کساني است که مخاطب                   

موضع ما پيرامون انتخابات، تا      .  اند  سياست
ما .  کنون يا نفي و يا تائيد آن بوده است             

ما در ارتباط و يا در      .  کنيم  سياست طرح نمي  
. کنيم  برابر سياست حکومت، موضعگيري مي    

در کشور ما، به داليل مختلف از جمله سلطه          
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ها، بـه     افروزان و يا فاشيست   براي نفي جنگ
و دوم، در شرايطي  .  شود سود مردم تمام مي

است که راي بـه يـک نـيرو، امکانـاتي بـراي            
. پيشرفت بـه سـوي دموکراسـي ايجـاد کنـد           

براي نمونه در دوم خرداد حضور مـردم در      
هاي راي، امکاناتي بـراي تعميـق     پاي صندوق

. دموکراسـي و پيـشروي مـردم ايجـاد کــرد          
ــرداد و زدن            ــات دوم خ ــرکت در انتخاب ش
ضربه به نماينده ولي فقيه، بـه سـود جنبـش       

هر چنـد کـه در دوم خـرداد نيـز            .  مردم بود 
 .انتخابات، آزاد نبود

خصوصيت عمومي، به وضـعيت و    چهارمين
واکنش مـردم نـسبت بـه انتخابـات مربـوط            

داننـد    مردم بويژه در شهرها، اکثرا مـي .  است
اما در مجموع، چون   .  که انتخابات آزاد نيست

انــدازي  آلترنــاتيوي وجــود نــدارد و چــشم      
البتـه  .  کننـد   بينند، در انتخابات شرکت مي   نمي

در .  اين شرکت در نقاط مختلف يکسان نيست
جز مورد اسـتثنائي دوره       شهرهاي بزرگ، به

اوليه اصالحات، تمايل غالب، عدم شـرکت در   
اما در روسـتاها و شـهرهاي      .  انتخابات است

کوچک، شرکت مردم بستگي به سـازماندهي     
عموما مـيزان مـشارکت    . جريانات حاکم دارد

 .در صد بوده است ۵۰در اين مناطق بيش از 
 

 :هاي انتخابات مجلس هشتم ويژگي
توان مـشاهده    اين ويژگي را در سه زمينه مي

 .کرد
ــت   ــت در    :  وضــعيت حکوم سياســت حکوم

امـا  .  چارچوب همان مجلس هفتـم قـرار دارد     
دهد که با انتخابـاتي بازهـم       شواهد نشان مي
در اين دور،   .  تر مواجه هستيم  غيردموکراتيک
 .شود تر مي ها بازهم تنگ دامنه خودي

هر چند که سياست حذف در مرحله نخست،    
هاي نظارت وزارت کشور تقريبا   توسط هيئت

کنـم کـه ابعـاد        سابقه بود، اما گمـان نمـي      بي
. حذف نيروهاي رقيـب در هميـن حـد بمانـد           

ــي از اصــالح       ــاال برخ ــژه    احتم ــان، بوي طلب
طرفداران خط فکري کروبـي، بـا پادرميانـي          

خود، توسط رهبر بخشوده شده، بـه    "  سران"
با ايـن   .  شوند  صحنه انتخابات بازگردانده مي  

سياست، هم تـا حـدودي تـب انتخابـات بـاال           
رود و هم ضمن حـذف برخـي از رقيبـان        مي

حکومتي، آنـان بـه خـدمت جنـاح رقيـب در              
 .آيند مي

بسته به ميزان و شدت سياست حذف و              
طلبان به   متناسب با آن، منطقا صف اصالح       

اصالح طلبان، پس از    . شود همديگر نزديک مي
گيري از شکست     مجلس هفتم، به جاي درس     

بزرگ خود و کشيده شدن به سوي مردم،           
اعتنائي به آن،  به مماشات بيشتر با ولي           بابي

تري     فقيه متمايل شده، سياست نرم             
رسد  حتي اگر       بعيد به نظر مي    .  اند  برگزيده

همگي سالم از تيغ نظارت استصوابي بگذرند،  
دست   بتوانند جايگاهي در مجلس هشتم به        

 .آورند
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سياست نفي، جاذب شده و در مواردي، حتي 

ايـن  .  نيروي بسياري را جلـب کـرده اسـت         
ورزي اپوزيـسيون       خصوصيت بر سياسـت 

تا کنون تحريم انتخابـات  .  سايه انداخته است
. شـده اسـت       عموما با اين درک اتخـاذ مـي    

سياست نفي، امروز ديگـر کـارائي چندانـي        
از اين .  آيد کار نمي ندارد و براي اثرگذاري، به

 .رو نيازمنديم که سياست خود را اثباتي کنيم
افزون بر اين، نفي انتخابات ضد دموکراتيک  

به تنهائي با هر زباني بيـان شـود، انفعالـي        
شرکت در انتخابـات غيردموکراتيـک       .  است

براي آزاديخواهان هـم، هـر چنـد انفعالـي             
روانـه و در         نيست، اما فعاليتي است دنبالـه 

جز در موارد خاص، به تحکيم  ميدان رقيب، به
نفي، در صورتي که .  کند نظر مخالف کمک مي

تواند تحـرک   با برنامه اثباتي همراه شود، مي
. ايجاد کرده و ما را در جايگاه خود قرار دهد

اهميت دارد که ما در انتخابات بـا سـيما و         
 .سياست خود فعاليت کنيم

با داشتن سياست درست نيازمند فضاسازي 
و حساس کردن مردم هستيم تا سياست مـا    

زمـانـي کـه      .  بتواند نظرات را جلـب نـمـايـد      
کـنـنـد و         کارگران را اخراج و يا دستگير مي

که به تجـمـع    دهند؛ زماني مورد آزار قرار مي
دانشجويان حمله کرده و آنها را مـجـروح و     

کنند؛ و يا هنگامي که زنان را براي  زنداني مي
کشند،  شان به بند مي خواهانه خواست برابري

ابتدا بايد جامعه را از اين ماجرا آگاه کـرد و    
سپس با حساس کردن جـامـعـه، خـواهـان          

مسائل مـربـوط بـه        .  احقاق حقوق آنان شد
هاي اجتماعي و حقـوق مـردم، فـقـط          جنبش

توسط جريانات مدافع آنان طرح و پيـگـيـري    
کار زيادي مورد نياز است تا مـردم  .  شود مي

انتخابات .  حساس شده به حرکت وادار شوند
موضوعـي اسـت     .  اما، از مقوله ديگري است

که حکومت آن را طرح و تبليغ کـرده و بـه         
مـا نـيـازي بـه         .  کـنـد   مساله مردم تبديل مي

صرف انرژي نداريم تا فضا براي سياستمان 
ايـن فضـا     .  در رابطه با انتخابات ايجاد کنيـم 

مهم اين اسـت  .  شود توسط حاکمان ايجاد مي
که سياستي درست اتخاذ کـرده، آن را در        
. فضاي انتخاباتي به گوش مردم بـرسـانـيـم    

دانيم که انتخابات يکي از بهترين شرايـط   مي
اپوزيسيون تا کنون .  براي طرح سياست است

 .از اين موقعيت خوب بهره نبرده است
بزرگترين نيرو در جامعه ايران نيروئي است 

ايـن نـيرو     .  پـذيرد  که انتخابات کنوني را نمي
انتخابات را ضـددموکراتيک دانـسته آنـرا            

در ميان شرکت کنندگان نيـز    .  کند تحريم مي
درصد باالئي از آنها به انتخابـات از هميـن       

کنند، اما به داليل ديگري در آن  زاويه نگاه مي
بنابراين، وزن نيروئـي کـه       .  کنند شرکت مي

خواهان انتخابات آزاد هستند بسيار سـنگين    
 ازاينرو، نفي اين انتخابات غيردمکراتيک. است

يعني آمار عدم مشارکت، بـيـش از       .  نکردند
کـار بـه شـمـول          مجموعه نيروهاي محافظه

شوراي نگهبان و شخص رهبر و بـه کـمـک       
هاي ارتباط جمعي و ابـزارهـاي    تمامي رسانه

تبليغي و اعـمـال فشـارهـا و تـقـلـبـات و                 
هاي پنهان و آشکار در انتخابات بوده  دخالت

افزون براين، ثقـل  .  است، که رقم بزرگي است
ترين نـيـروهـاي     اصلي نيروي تحريم را آگاه

هـاي     جامعه و اثرگذارترين آنهـا بـر رونـد       
ما چنان بد تبليغ کرديم که .  سازد سياسي مي

تحريـم  .  ها، همه در سايه قرار گرفت اين قوت
کنندگان انتخابات، حداقل از مجلس هفتم بـه    

ترين جريان اجتماعي در داخل  اين سو، بزرگ
اما اين نيرو نه سـخـنـگـوئـي      .  اند کشور بوده

دارد و نه نسبت بـه تـوان و قـدرتـش، در             
 .هاي جامعه اثرگذار است سياست

شـود   در هر کشوري که انتخاباتي برگزار مي
. شـوند    نيروها عمدتا به دو بخش تقسيم مـي 
يا در   .  بخشي از پيش تکليفشان روشن است

کنند و يا آن را تحريـم       انتخابات شرکت مي
کنندگان هم، عموما نماينـده   شرکت.  نمايند مي

در بين اين مجموعه، .  اند خود را انتخاب کرده
نـيروي تعييـن     .  جابجائي بسيار دشوار است

کننده انتخابات، بخـش ديگـري اسـت کـه             
هدف تبليغـات    .  اش روشن نشده است تکليف

کنندگان گرفته تا  جريانات سياسي، از شرکت
در  جامعه مـا ايـن     .  تحريميان، اين نيروست

نامم، کم  جريان که من آن را نيروي ترديد مي
انداز و نبـود   اين نيرو را نداشتن چشم.  نيست

يک آلترناتيو دموکراتيک قدرتمند از سوئي و 
هاي حکومتي از سـوي     همراه نبودن با جناح

ترديد اينـان را،    .  ديگر، به ترديد انداخته است
اپوزيـسيون  .  شـکند    قدرت و اميد درهم مـي   

خواه، بسيار وسيع امـا پراکنـده        دموکراسي
اش، در اتحاد اوسـت و     از اينرو قدرت.  است

 .اتحاد او، آفريننده اميد خواهد بود
خـواه نتوانـد      تا زماني که اپوزيسيون آزادي

انرژي خود را متمرکز کند، همواره بـه رغـم     
داشتن سياسـت درسـت، مغلـوب نـيروي             

مـا نيازمنديـم     .  تر از خود خواهد بود ضعيف
پس از اين همه درد و رنج بتوانيم در درجـه    
نخست با متحدان طبيعي خود کـار مـشترک     

گفتن به انتخابـات مجلـس و       "  نه"براي .  کنيم
دفاع از انتخابات آزاد، ضروري است تمامـي  
کساني که امکان همکاري دارند، فعاليت خـود  

با کـساني کـه بـه داليـل             .  را يکپارجه کنند
مختلف امکان عمل مـشترک وجـود نـدارد،        
اهميت دارد گفتمـان خـود را هماهنـگ و              

افزون بر اين، خطاست که کـار  .  مشترک کنيم
پس .  تبليغي را به دوره انتخابات محدود نمود

از انتخابات هم نيازمنديم که اين سياسـت را    
پيگيري کنيـم و بـا بـرمال کـردن نتيجـه                  
انتخابات، نامشروع بودن حاکمـان را تبليـغ       

 . نمائيم
 ۲۰۰۸برابر اول فوريه  ۱۳۸۶بهمن  ۱۲

را اگر با مبارزه براي انتخابـات آزاد همـراه       
تواند نيروي وسـيعي را بـه لحـاظ           کنيم، مي

 .ذهني با خود همراه نمايد
انتخابات آزاد مجموعه شرايطي دارد که فعـال  
يکي از موانع اصلي آن در ساختار و قـانون      
اساسي ايران، نظـارت استـصوابي شـوراي        

با لغو نظارت استصوابي، عالوه .  نگهبان است
طلبـان   خواهان، بسياري از اصـالح    بر آزادي

هر چند کـه انتخابـات آزاد       .  نيز همدلي دارند
بدون يک جنبش نيرومنـد و سراسـري در           
جمهوري اسالمي تقريبا غير قابل تصور است 
و از آنجا که حکومت کنوني، اگر هم به فرض 
تقريبا محال بخواهد، صالحيت برگـزاري آن    

المللي بر انتخابـات   را ندارد، تامين نظارت بين
عنصر ديگري است که در خـدمت انتخابـات       

 .آزاد در ايران قرار دارد
نه، به انتخابـات مجلـس     با اين توضيحات،   

 جمهوري اسالمي و دفاع از انتخابـات آزاد،   
لغـو نظـارت     .  رسـد    نظر مي شعار مناسبي به

استصوابي، حق آزادانه انتخـاب بـا تمامـي          
المللـي، سـه        الزامات آن و تامين نظارت بيـن 

عنصري است که به آزادي انتخابـات معنـا         
اين شعار ظرفيت پشتيباني داخلـي و    .  دهد مي

توان هم در داخل آن را    خارجي را دارد و مي
تبليغ کرد و از اين منشور، جريانات مختلـف    
را به چالش کشيد و هم براي جهانيـان قابـل     

اساسـا نيروئـي کـه        .  قبول و منطقـي اسـت    
خواهان اعمال اراده مـردم و مـدافع حـق              
حاکميت آنان است، ايـن حـق را از طريـق            

اينکــه مــستبدان   .  گــيرد   انتخابــات پــي مــي    
گذارند انتخابات آزاد برگزار شود، نبايـد     نمي

ضـديت  .  ما را به مخالفت با اين شعار بکشاند
با انتخابات آزاد به نام مستبدان داخلـي ثبـت     

خواهان  روا نيست برخي از آزادي.  شده است
ستيزان در مخالفت بـا   ناخودآگاه با اين آزادي
 .اين شعار همصدا شوند

توجه داشته باشيم که اين انتخابـات توسـط       
جمهوري اسالمي با قدرت مالي و تبليغي زياد 

از فراخوان به عـدم شـرکت     .  شود برگزار مي
در انتخابات و نتيجه آن، نبايد درکي غلوآميـز  

يک حکومت مستبد، بويژه زماني که .  ارائه داد
روي دريـاي نفـت قـرار دارد، تـا آسـتانه                

درصد از جمعيت را بـه       ۵۰سرنگوني، حدود
هـاي     فراخـوان .  کـشاند    هـا مـي     پاي صندوق

مخالفان فعال در بهترين حالت، کمتر از نيمـي    
توجـه بـه     .  کند از شرکت کنندگان را متاثر مي

اين مساله بدين خاطر اهميت دارد کـه ايـن         
تبليغات نادرست، بيش از هـر چـيز، حرکـت        

مـا در انتخابـات       .  کنـد    مردم را ضعيف مـي 
ــژاد، درصــد    رياســت جمهــوري احمــدي      ن

تـر از حـدود واقعـي آن               مشارکت را پائين
زيان آن ارزيابي، بـه لحـاظ       .  ارزيابي کرديم

تبليغي، تبديل يک برد مسلم مـردم بـه يـک          
در آن انتخابات بنابه نظر حکومـت  .  باخت بود
 درصد مردم در انتخابات شرکت ۴۰نزديک به



 ١۵١اتحـاد کـار     ٦صفحـه     ١۳٨۶بهمن    

اواسط ماه گذشته، محمود احمدي نژاد             
سومين اليحه بودجه دولت خود، براي سال        

بر پايه متن    .  را به مجلس ارائه کرد        ۱۳۸۷
شامل (اليحه تقديمي، حجم بودجه کل کشور       

هاي دولتي و        ها و بانک       دولت و شرکت    
در سال  )  موسسات انتفاعي وابسته به دولت    

هزار ميليارد تومان      ۲۸۰آينده نزديک به      
است و ميزان     )  ميليارد دالر     ۳۱۵معادل   (

بودجه «بودجه خود دولت، که اصطالحاً           
 ۷۹شود، حدود      دولت خوانده مي     »عمومي

) ميليارد دالر   ۹۰تقريباً  (هزار ميليارد تومان    
با مقايسه اين رقم با      .  پيش بيني شده است    

رقم بودجه عمومي دولت براي سال جاري،         
شود که رشد بودجه پيشنهادي          معلوم مي 

 .درصد است ۱۴دولت براي سال آتي دستکم 
بيش از نيمي از منابع بودجه عمومي، چنان          
که پيدا است، از طريق صادرات نفت تأمين           

 : شود مي
چه به شکل درآمدهاي ناشي از صادرات           

هاي نفتي که مستقيماً       نفت خام و فرآورده    
گردد و چه به صورت بخشي         عايد دولت مي  

حساب «از درآمدهاي نفت صادراتي که به         
واريز و به عناوين گوناگون،        »ذخيره ارزي 

در بودجه  .  شود  از آن برداشت و هزينه مي      
پيشنهادي براي سال آينده نيز، صادرات نفت       

دالر محاسبه و     ۴۰اي    خام بر اساس بشکه    
شود و      در بودجه عمومي منظور مي           

مانده درآمدهاي صادراتي نفت در             باقي
عالوه بر  .  گردد  حساب ذخيره ارزي درج مي    

اينها، بخشي ديگر از درآمدهاي نفتي هم با           
از   »سهم سود دولت  «و يا     »ماليات«عنوان  
هاي ملي نفت و گاز، در          هاي شرکت   فعاليت

اما، همانطور که   .  شوند  بودجه دولت وارد مي   
در سطور بعدي خواهد آمد، امسال بحث و          
مجادله پيرامون چگونگي محاسبه و کنترل         
درآمدهاي نفتي، جدا از دعواي مرسوم بر          
سر تقسيم دالرهاي نفتي نيز در ميان                

در .  گردانندگان حکومتي باال گرفته است        
نژاد، وابستگي  هرحال، برخالف ادعاي احمدي

بودجه دولت به نفت در سال آتي نه تنها              
باقيمانده .  کمتر نشده بلکه افزايش يافته است     

منابع بودجه عمومي دولت نيز، همانند              
سالهاي پيش، از محل عوارض و ماليات،            

ها و صنايع و موسسات دولتي        فروش دارايي 
به بخش خصوصي و يا استقراض داخلي           

بيع (و خارجي     )  فروش اوراق مشارکت    (
 .شود تأمين مي) متقابل و فاينانس

هاي   به ارگان ...)  مرکز جهاني علوم اسالمي و    
به .  يابد  سياسي رژيم اختصاص مي   _  مذهبي

تصريح خود احمدي نژاد در هنگام ارائه             
اليحه بودجه، عالوه بر رقم قابل توجهي که          

 »ها و مدارس علميه       ساخت حوزه «براي  
ميليارد ريال براي      ۳۰۰شود،    پرداخت مي 

ميليارد ريال براي مساجد       ٦۰۰ها و     مصلي
کميته امداد  امام      «.  اختصاص يافته است   

جدا از بودجه و درآمدهاي                 »خميني
بالغ   »کمکي«اختصاصي آن، در سال آينده       

هزار ميليارد ريال از بودجه عمومي        ۲/۱۲بر  
 .کند دريافت مي

بودجه پيشنهادي دولت که با مختصات             
مذکور در باال  تهيه و تدوين شده، هم اکنون           

بررسي و  .  در حال رسيدگي در مجلس است      
تصويب بودجه ساالنه همواره يکي از              

انگيز و از جمله موارد عمده        موضوعات بحث 
ها و باندهاي     هاي جاري بين جناح      کشمکش

امسال نيز که رسيدگي     .  حکومتي بوده است  
به بودجه مقارن با برگزاري انتخابات              
هشتمين دوره مجلس رژيم شده است، طبعاً        
جنگ و دعواي ميان دستجات درون مجلس         
و بين مجلس و دولت نيز شدت و دامنه                

اما عالوه بر اينها، دولت     .  بيشتري يافته است  
نژاد در تهيه و ارائه اليحه بودجه، اين          احمدي

اي را به کار گرفته که اين         بار شگردهاي تازه  
 .نيز مزيد بر علت شده است

بعد از روي کار آمدن دار و دسته                    
نژاد، برنامه  چهارم  اقتصادي  دولت           احمدي

که در دوره خاتمي تهيه و تدوين    ) ۱۳۸۴_۸۸(
گرديده و توسط مجلس فعلي هم با جرح و            
اصالحاتي به تصويب نهايي رسيده بود،           

چنان که در تنظيم      .  عمالً کنار گذاشته شد     
نيز، به رغم      ۱۳۸٦و    ۱۳۸۵لوايح بودجه    

که در  (اشارات موردي، اساس آن برنامه         
واقع تداوم تعديل شده همان سياست               

ناديده )  بود   »تعديل اقتصادي  «معروف   
پس از آن نيز، احمدي نژاد            .  گرفته شد  

سازمان مديريت و برنامه ريزي                  «
را )  سازمان برنامه و بودجه سابق     (  »کشور

اي از وظايف      منحل کرده و بخش باقيمانده      
معاونت برنامه ريزي   «آن را نيز زير عنوان       
به نهاد رياست           »و نظارت راهبردي      

ها نيز،    جمهوري منتقل کرد و در سطح استان      
بدين ترتيب، با    .  به استانداران واگذار کرد     

از وظايف    »بودجه«و سپس     »برنامه«حذف  
، به  »سازمان برنامه و بودجه     «واختيارات  

 »سازمان و  «گفته کارشناسان آن، تنها          
آشکار است که وجود و فعاليت      !  برجاي ماند 

چنين سازماني، بنا به تجربه ساليان گذشته،        
ها   به خودي خود تغييري اساسي در برنامه        

هاي اقتصادي جمهوري اسالمي       و سياست 

 7صفحه  آورد،  پديد نمي

درصد   ۳۰بر طبق اليحه دولت، فقط حدود          
منابع بودجه عمومي صرف کارهاي               

) اي   هاي سرمايه     تملک دارايي  (  »عمراني«
هاي جاري و     شود و مابقي آن را هزينه        مي

دهد،   نظامي، امنيتي و اداري رژيم تشکيل مي       
ضمن آنکه، بنا به تجربه، بخشي از بودجه           

هم، عمالً صرف امور جاري             »عمراني«
 .شود دستگاه دولتي مي

نژاد، در ادامه سياست خود که         دولت احمدي 
تنظيم و اجراي بودجه ساالنه دولت را در            

تقسيم «اي جهت      اساس، به عنوان وسيله     
بين نهادها و دستجات حکومتي حامي    »غنائم

اتحاد کار  (و طرفدار خود به کار گرفته است        
، امسال هم با بخشندگي      )۱۳۸۴بهمن  _    ۱۳۴

مند   بهره  »خوان يغما «بسيار آنها را از اين       
اگرچه اين بودجه آخرين        .  ساخته است  

موردي نيست که به وسيله اين دولت بسته          
نيز قاعدتاً    ۱۳۸۸شود و بودجه سال          مي

توسط همين دولت تهيه خواهد شد، لکن             
دار و دسته     ۱۳۸۸معلوم نيست که در سال       

احمدي نژاد همچنان دولت و بنابراين، اجراي       
 .بودجه دولت را در دست داشته باشند

نهاد «در ميان آن نهادها، پيش از همه خود           
است که بودجه ساالنه        »رياست جمهوري 

ميليارد ريال در     ۲۷۱۰علني و رسمي آن از       
ميليارد ريال در سال       ۴۷۲۹به    ۱۳۸۵سال  
رقمي که زير     .  افزايش يافته است       ۱۳۸۷

 »ستاد مشترک سپاه پاسداران        «عنوان   
اي باال رفته     سابقه  اختصاص يافته، به طور بي  

هزار ميليارد ريال بالغ        ۴۰و به بيش از        
گرديده است که به تنهايي نزديک به سه              

ستاد مشترک  «برابر رقمي است که با عنوان       
 .آمده است »ارتش جمهوري اسالمي

با اجراي قانون جديدي هم که در روزهاي           
اخير از تصويب مجلس رژيم گذشته است،          
نقش و حضور سپاه پاسداران و به ويژه            

در عرصه      »بسيج«ارگان وابسته به آن         
و از جمله   (هاي اقتصادي و اجتماعي        فعاليت

سواد آموزي و احداث مسکن در روستاها          
حوزه «.  يابد   گسترش افزونتري مي    ...)  و

دفتر «با عناوين گوناگوني چون        »علميه قم 
مرکز «،  »شوراي عالي «،  »تبليغات اسالمي 

، جمعاً بيش از     »مرکز خدمات «و    »مديريت
ميليارد ريال از بودجه عمومي دولت          ۱۱۰۰

کند و اين البته جدا از ارقامي             دريافت مي 
سازمان تبليغات  (است که تحت عناوين ديگر      

 اسالمي، موسسه آموزشي امام خميني،

 محمـود بهنـام

 !انبـاني به نـام بودجـه
 

 ۱۳۸۷پيـرامـون اليحـه بـودجـه دولـت بـراي سـال 



 ٧صفحـه    ١۳٨۶بهمن    ١۵١اتحـاد کـار     

نمايند تا آن را نـيـز      سهم خود را دريافت مي
 .به شکل انباني، به همان ترتيب، پخش کنند

اما ترفند ديگري که در تدوين اليحه بـودجـه   
پيشنهادي به کار گرفته شده،  حذف تبصـره  

مصوب در قانون بودجـه سـال     ( دائمي )  ۳۸( 
ماده واحـده  )  ه( و جايگزيني آن با بند )  ۱۳۸۵

اسـت کـه، بـر مـبـنـاي آن،                ۱۳۸۷بودجه 
اختيارات مربوط به مـحـاسـبـه و کـنـتـرل            
درآمدهاي نفتي نيز اساساً در دسـت خـود       

. شـود    رئيس جمهوري و دولت متمرکز مـي   
، درآمد نفت کالً به خـزانـه     ) ۳۸( طبق تبصره 

هاي شرکت ملي نفـت   شود و هزينه واريز مي
نيز، مطابق بودجه ساالنـه آن، از بـودجـه          

 .شود عمومي پرداخت مي
هاي اخير که تـغـيـيـراتـي       اين تبصره تا سال

اندک در آن به وقوع پيوست، به قـوت خـود     
باقي بوده و تا جايي که قانون درچـارچـوب   
اين رژيم ضمانت اجرايي دارد، قانون نـاظـر     
. بر درج درآمدهاي نفتي در بودجه دولت بود

ماده واحـده اليـحـه        )  ه( اما چنان که در بند 
دائمي قانـون  )  ۳۸( تبصره « :  دولت آمده است

االثر اسـت   کل کشور ملغي ۱۳۵۸بودجه سال 
و با اعمال حق مالکيت دولت بر منابع نفت و   
گاز کشور، رابطه مالـي و نـحـوه تسـويـه            

حسـاب  _  داري کل    خزانه( حساب بين دولت 
، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ) ذخيره ارزي

هاي نفتي ايران،  ملي پااليش و پخش فرآورده
شرکت ملي گـاز ايـران و شـرکـت مـادر                
تخصصي توانير شامل سهـم از تـولـيـد و           

هاي انـرژي، تـوسـط دولـت          پرداخت يارانه
 .»شود تعيين مي

در صورت تصويب اين بنـد، دولـت عـمـالً         
دريافت کننده، خرج کننده، مجري، ناظر و در 
يک کالم، همه کاره درآمدهاي نفتي سـاالنـه     
کشور بدون هرگونه نظارت قانوني و حـتـي     

 .نظارت مجلس رژيم، خواهد بود
گنجاندن چنين بندي در اليحه بودجه، آشکارا 
تالش ديگري از جانب دار و دستـه احـمـدي      
نژاد و حاميانش براي قبضه کـردن کـامـل        
دخل و خرج اصلي و اساسي بودجه دولـت،    
در برابر ديگر رقيبان و شريکان حـکـومـتـي     
است که از آغاز تصدي اين دولت و دعـواي    
سخت بر سر تعيين وزير نفت نيـز نـمـايـان       

 .بوده است
اما رقيبان آن در مجلس و در ساير نهادهاي 
حکومتي نيز به منظور حفظ منافع اقتـصـادي   

شان، به مخالـفـت بـا آن         و موقعيت سياسي
اند و اين نيز علت عمده ديگري براي  برخاسته

تشديد منازعات مرسوم دستجات حکومـتـي   
هـا     بر سر بودجه و تقسيم و تصاحب دارايي

و درآمدهاي متعلق به مردم در حال حـاضـر   
 . شده است

 ۱۳۸٦بهمن 

 6صفحه 
ولي کارکرد آن حداقلي از ثبت و ضبط               

هاي   ها و کنترل درآمدها و هزينه           حساب
هاي اجرايي دولت را در چارچوب           دستگاه

اقتصاد وابسته جوامع پيراموني نظير جامعه       
با انحالل اين سازمان، راه     .  کرد  ما، فراهم مي  

براي تمرکز افزونتر اختيارات و اقتدار مالي         
ها و مقامات اجرايي و خاصه خود            دستگاه

رئيس جمهور و کاهش بيشتر کنترل و              
در ادامه همين راه و     .  ها، هموارتر شد    نظارت

به همان منظور نيز، شگردهاي ديگري در           
به کار    ۱۳۸۷تدوين و ارائه بودجه سال          

 .گرفته شده است
تحول در بودجه     «تحت لواي پرطمطراق       

اي   فريبانه  و شعارهاي عوام    »نويسي کشور 
کاهش «بودجه،      »شفاف سازي  «مانند   

بودجه ريزي    «و اجراي           »بوروکراسي
، سه تغيير قابل توجه در تنظيم            »عملياتي

بودجه ساالنه دولت اعمال گرديده که               
هاي بودجه،      حذف تبصره  :  عبارتند از  

هاي بودجه و تجميع          محدودکردن رديف  
هاي    اعتبارات اختصاص يافته به دستگاه        

اجرايي ذيل تعداد محدودي دستگاه اصلي و        
تغيير نحوه محاسبه و کنترل درآمدهاي نفتي       

 .مندرج در بودجه
اين تغييرات، صرفاً در شکل و شيوه تدوين          
و عرضه اليحه بودجه نيست بلکه به                 
مضمون و محتواي آن نيز مسلماً ارتباط            

بر اين اساس، اليحه بودجه در سه         .  يابد  مي
ماده «،  »اسناد پشتيبان «بخش مقدمات و      

و    »واحده و جداول خالصه و کالن              
شامل جداول تفصيلي منابع و        »ها  پيوست«

مصارف که فقط بخش دوم آنها در مجلس           
 .گردد بررسي و تصويب مي
، بخش مفصل       ۱۳۸۷در اليحه بودجه          

ها کامالً حذف گرديده و تنها ماده             تبصره
بند شامل احکام کلي، فشرده       ٦اي در     واحده

و در عين حال مبهم، در ابتداي آن گنجانده           
پيداست که درج يا حذف            .  شده است  

نفسه، ويژگي و يا امتياز             ها، في     تبصره
در واقع،  .  بخشد  نويسي نمي   خاصي به بودجه  

هاي جور و واجور و طوالني         آوردن تبصره 
اي از    شدن فهرست آنها، در وهله اول، نشانه      

هاي رقيب   »البي«هاي باندها و          کشمکش
درون و حاشيه حکومتي براي کسب و يا            
حفظ منافع و مزاياي اختصاصي و در همين         

برنامگي و روزمرگي در اتخاذ  حال، بيانگر بي
هاي اقتصادي    و اجراي تصميمات و سياست    

اين .  هاي سابق و فعلي بوده است             دولت
هاي فعال    ها، همواره يکي از عرصه        تبصره

بحث و جدل بين اعضاي مجلس و ميان              
مجلس و دولت بر سر تقسيم و تصاحب             

  »گوشت قرباني«سهمي ازمنابع بودجه مانند 

چنان که دولت نيز که بخشـي از    .  بوده است
هاي دائمي بودجـه را در قـالـب           اين تبصره

) و البته جدا از ارقام بـودجـه    ( اي ديگر  اليحه
چند هفته پيش از ارائه اليـحـه بـودجـه بـه          
مجلس داده بود، با مخالفت آن روبرو گرديـد  
و کليات آن  در کميسيون  مشترک  مجـلـس   

هـا از       در هر حال،  حذف تـبـصـره   .  رد شد
اليحه بودجه، نه تنها اختيارات مـجـلـس در        
رسيدگي و جرح و تعديل ارقـام و جـداول         

سازد، در عمل با حـذف   بودجه را محدود مي
هاي مندرج در آنها، دسـت     مقررات و نظارت

دولت را در هزينه کردن دلبخواهـي مـنـابـع       
 .کند بازتر مي

هاي اصلي جداول منابع و            کاهش رديف  
رديف به    ۱٦۰از حدود   (هزينه اليحه بودجه    

اعمال   ۱۳۸۷نيز که در بودجه       )  رديف  ۳۹
شده است، پيش از هرچيز، همان هدف              
تمرکز و افزايش اختيارات مالي دولت و             

هاي اجرايي در مقابل نظارت مجلس         دستگاه
بدين .  کند  و ديوان محاسبات را دنبال مي         

ترتيب، نه فقط جداول مربوط به دخل و خرج         
هاي دولتي، بلکه ارقام          ها و بانک       شرکت

هاي بسياري از      مربوط به منابع و هزينه       
که داراي  (هاي دولتي      ها و سازمان     دستگاه

موقعيت حقوقي و اساسنامه مشخص              
نيز از اليحه بودجه و نتيجتاً              )  هستند

رسيدگي و تصويب مجلس، کنار نهاده شده         
هاي کلي زير عنوان       است و بجاي آن، رقم      

. درج گرديده است       »هاي اصلي     دستگاه«
دولت نيز قول داده است که راساً جداول             

هاي   هاي دستگاه   تفصيلي درآمدها و هزينه    
 ۱۳۸۷حذف شده را تا پايان ارديبهشت              

 .تصويب و اجرا نمايد
چنين روشي در بودجه نويسي، يعني تجميع        

ها در يک      ارقام گوناگون درآمدها يا هزينه      
عنوان و رقم کلي، آشکارا با قوانين موجود          
خود جمهوري اسالمي مغايرت دارد و در           

بودجه ريزي   «واقع نيز در نقطه مقابل            
طبق .  مورد ادعاي دولت قرار دارد       »عملياتي

اين اليحه، مبالغ کالني تحت عناوين کلي در          
اختيار خود رئيس جمهوري، اين يا آن وزير         
و در رده بعدي، در دست استانداران قرار           

خواهند بين    گيرد که عمالً به ترتيبي که مي        مي
ها و سازمانهاي تابعه خود تقسيم           دستگاه

نمايند و در برابر هيچ نهاد و مرجعي هم، به           
غير از خود رئيس جمهوري، پاسخگو              

 .نباشند
بدين ترتيب، بودجه دولت عمالً به انباني در          
اختيار مقامات و مسئوالن اجرايي تبديل            

شود که مطابق ميل خود آن را بين                  مي
بعد .  جمعي و زيردستانشان توزيع کنند      ابواب

از رئيس جمهوري و وزيران دولت، به شيوه        
 الطوايفي، استانداران و يا ائمه جمعه نيز  ملوک



 ١۵١اتحـاد کـار     ٨صفحـه     ١۳٨۶بهمن    

در مقطع انقالب بهمن و در حالي كه ايران يكپارچه عليه رژيم شاهنشاهي             

 به پا خاسته بود، به طور مشخص نقش جنبش كردستان را چگونه ديديد؟

دانيم، جنبش کردستان در راه دمکراسي و حقوق ملي           همانطور که مي  
در مقطع انقالب ضد     _  هاي دورتر بازگرديم     اگر نخواهيم به سال    _

. دهساله را سپري کرده بود       سلطنتي مردم ايران، الاقل تاريخي چند       
به بعد،    ۱۳۲۰هاي اوايل قرن بيستم، از شهريور           گذشته از شورش  

به رهبري روشنفکران     ۱۳۲۴بويژه با برپائي جمهوري مهاباد در سال        
زمان، از جمله زنده ياد قاضي محمد، از جايگاه خاصي               فرهيخته آن 

) ماه۱۱(عمر جمهوري مهاباد هرچند بسيار کوتاه بود        .  برخوردار بود 
اي را در دستور کار خود داشت که عليرغم کمبودهاي معين         اما برنامه

خواهانه بود و هم سنگ بناي برنامه              آن، هم دمکراتيک و ترقي       
ها و احزابي گشت که در اين منطقه از کشور ما براي آزادي،                  جنبش

 .رزمند دمکراسي و رفع تبعيض و نابرابري مي
، بسياري از    ۱۳۳۲مرداد    ۲۸هاي بعد از کودتاي         درمبارزات سال 

روشنفکران و فعاالن سياسي کرد يا به زندان افتادند و يا ناچار به                 
که توسط    ۴۷و    ۴٦هاي    جنبش مسلحانه سال   .  ترک کشور شدند   

ها سازمان    زاده و معيني    مبارزيني همچون مال آوره، اسماعيل شريف     
اي مورد حمله ارتجاع      داده شده بود، گرچه بار ديگر بطور وحشيانه         

در .  قرار گرفت، اما تاثير مهمي در سياسي کردن جو کردستان داشت          
مقطع انقالب، در ميان زندانيان سياسي آزاد شده، تعداد قابل توجهي             

شوند که به همراه ديگر مبارزيني که          از روشنفکران کرد مشاهده مي    
اي   اند، به فضاي سياسي کردستان جان تازه        از تبعيد به وطن بازگشته    

کردستان با چنين گذشته مبارزاتي، همچون ساير مناطق          .  بخشند  مي
اما بسيار زود دريافت    .  ايران در انقالب بهمن حضور يکپارچه داشت       

که رهبري انقالب در حال مصادره از طرف نيروئي است که نه تنها                
ها فرهنگ، مذهب،     هيچ سر سازگاري با مطالبات آن ندارد، بلکه قرن          

اين واقعيت در کنار      .  اش را به تمسخر گرفته است           آئين و سنن   
اي   هاي جنبش گسترده    گفته، پايه   خواهانه مبارزين پيش    هاي ترقي   تالش

را در دفاع از حقوق دمکراتيک و ملي گذاشت که عليرغم تنوع و تکثر                
هاي سياسي با گرايشات و        دروني آن و حضور احزاب و سازمان        

هاي مختلف، از احزاب چپ گرفته تا روحانيون دگرانديش کرد             برنامه
در مقطع انقالب در کردستان،        .  را در صف واحدي قرار مي داد          

ها و    همانطور که مي دانيم، مبارزات مردم نه تنها از طرف سازمان             
شد، بلکه مبارزان بسياري از         احزاب کرد سارماندهي و هدايت مي       

 .کرد ساير مناطق ايران را هم به خود جلب مي
شايد بتوان تشکيل هيئت نمايندگي خلق کرد متشکل از شخصيت                
روحاني ماموستا شيخ عزالدين حسيني، حزب دمکرات کردستان              

و نيز  )  کومه له (ايران و سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران          
سازمان چريکهاي فدائي خلق ايران که مورد پشتيباني وسيع                    

هاي بارز اين      ميهنان کرد بود را بتوان به عنوان يکي از نمونه                هم
 .همبستگي نام برد

در حالي كه در همان مقطع فوق ايران دچار تحولي بنيادين در ساختار                

سياسي شد، نقش جنبش كردستان را در ايستادگي مقابل رژيم بعد از               

 استقرار چگونه ارزيابي ميكنيد؟

مردم کردستان نه تنها به عنوان جزئي از جنبش سراسري دمکراتيک            
ايران، بلکه ملتي تحت ستم، از همان ابتداي انقالب حساب خود را از                

هاي رژيم    هاي خود را بر ويرانه       حاکميت جمهوري اسالمي که پايه     
نمود، جدا کرد و با عدم         سلطنتي، در قالب استبداد مذهبي استوار مي       

استقبال از رفراندوم جمهوري اسالمي، عمال از شرکت در سازوکار و           
آرائي مردم در مقابل      اما اين صف  . ساختار سياسي جديد تبري جست    

شد، مانع آن      نظامي که به رهبري روحانيون شيعه برپا داشته مي            
ها و احزاب سياسي آنها از امکانات مبارزه                نگرديد که سازمان   

سياسي، مدني و پارلماني موجود رويگردان شده و بي توجه به                  
شرايط حاکم بر جنبش سراسري در ايران، در صدد برقراري حاکميت 

شرکت در انتخابات مجلس خبرگان     . اي از کشور باشند     خود برگوشه 
که زنده ياد دکتر عبدالرحمان قاسملو منتخب آن بود و همچنين                   
حضور فعال در انتخابات مجلس شوراي اسالمي و شوراها، گواه اين           

آميز بود که متاسفانه با سرکوب و لشکر          گرا و مسالمت    گرايش قانون 
اي گرديد    کشي ارتجاع پاسخ گرفت و مسبب جنگ و مبارزه مسلحانه          
 .که تا به امروز آثار مخرب آن بر اين منطقه سايه افکنده است

سرکوب خونين جنبش مردم در کردستان و همچنين مقاومت مردم و           
نيروهاي سياسي چپ، دمکرات و ترقيخواه در مقابل آن، عمال                   
کردستان را به سنگر دفاع از آزادي واستقالل که هدف بنيانين انقالب             
مردم ايران بود تبديل نمود و چنانکه شاهد بوديم، توجه اکثريت قريب            

چپ و راديکال ايران را به خود           »سراسري«هاي    به اتفاق سازمان  
دانيم، بزرگترين سازمان چپ سراسري آن        همانطور که مي  . جلب کرد 

هاي اوليه انقالب نه      زمان يعني سازمان چريکهاي فدائي خلق، در ماه        
تنها بخش بزرگي از مبارزين کرد را که در صفوف خود داشت به                  
مقاومت فراخواند، بلکه با اعزام نيروهاي غير بومي به منطقه، عمال در            
اين باور که مي توان کردستان را به سنگر دفاع از آزادي ايران تبديل               

متاسفانه تاجائي که به سازمان فدائي        . نمود سهم به سزائي داشت      
با . شود، اين تب داغ به شکل دردناکي به عرق نشست                مربوط مي 

اي از سازمان به دنباله روي از حکومت، عمال            درغلطيدن بخش عمده  
جبهه را خالي نمود و گرايش اقليت آن نيز عليرغم ايستادگي بر                    
موضع پيش خود، هرگز نتوانست اين جاي خالي را پر کند و اعتماد بر 

هاي   دانيم، حضور سازمان    همانطور که مي  . باد رفته را بازسازي نمايد 
درکردستان، هر روز کمتر و کمتر گرديد واين اواخر               »سراسري«

هاي   اما تاجائي که به احزاب و سازمان       . تقريبا جنبه نمادين يافته بود    
هائي   کرد مربوط مي شود، ايستادگي در مقابل ارتجاع با فراز و نشيب           

پي گرفته شده است و در معيار کشور ما مي توان گفت، کردستان                 
اي است که به لحاظ حزبيت و سازمان يافتگي مي توان به               تنها منطقه 

 .تجارب چند دهه کار مستمر احزابش اميد داشت
شما به عنوان يك فعال سياسي ايراني و به مثابه يك ناظر، احزاب              

بينيد و آيا اثر گذاري آنها         موجود در کردستان ايران را چگونه مي       

 کنيد؟ بر مبارزات سياسي در سه دهه اخير را مثبت ارزيابي مي
اي اشاره کنم که شايد       در پاسخ به اين سئوال شما مايلم ابتدا به نکته          

، الاقل    خواهم در مورد نقش احزاب بيان کنم         توضيح مطلبي را که مي    
من مبارزات مردم کردستان طي سي        . تر نمايد   براي خود من آسان    
اي که    دوره. کم به دو دوره مهم تقسيم مي کنم          ساله گذشته را دست   

عليرغم مخالفت اکثريت مردم کردستان با رژيم جمهوري اسالمي در           
و . مقياس سراسري، در ايران مردم همچنان پشتيبان حکومت بودند          

يابد تاجائي که ابعاد       اي که نارضايتي از اين نظام گسترش مي           دوره
رود و    هاي سياسي فراتر مي       سرکوب رژيم از محدوده سازمان       

اجتماعات مردمي حتي در اعتراض به کمبود آب و برق نيز با گلوله                
در دوره اول شايد بتوان گفت جنبش مردم در                 . گيرد   پاسخ مي  

ها و امکانات خودش       توانست بر توانمندي    کردستان بطور عمده مي    
حساب کند و مقاومت مسلحانه براي نيروئي که فعاليتش در هيچ ابعاد            

 .نمود پذير مي رسد که اجتناب شد، به نظر مي اي پذيرفته نمي سياسي

 گفتگوي وريا محمدي با رضا اکرمي

 »خط رفرم_ کومه له  «برگرفته از سايت اينترنت 
 

 جنبش كردستان و نقش آن
 در مبارزات مردم ايران

 بــراي آزادي و دموكـراسـي



 ٩صفحـه    ١۳٨۶بهمن    ١۵١اتحـاد کـار     

هاي در پيش رو، موضوع برخوردهاي احتمالي ميان کُرد و            يکي از نگراني  

شما به عنوان يکي از فعاالن سياسي در اين           . آذري در ايران آينده است     

بينيد؟ به اعتقاد شما براي       مورد چه ديدگاهي داريد و آينده را چگونه مي        

  ممانعت از بروز چنين احتمالي، راهكار صحيح از نظر شما چيست؟

هرچند که تاريخ معاصر ما به طور مشخص         .  اين نگراني واقعي است   

در مقطع تسلط فرقه دمکرات در آذربايجان و همچنين جمهوري                 

مهاباد نمونه مثبتي از همزيستي دو خلق آذري و کرد را به نمايش                 

هائي که      کذاشته است، اما بايد بدانيم که تنظيم مناسبات خلق                 

درسرزمين واحدي زيست مي کنند، همواره از پيچيدگي خاصي                

يابي و بدتر از       برخوردار بوده است، بويژه وقتي نزاع بر سر هويت          
الزم نيست در تاريخ     .  آن، کشيدن ديوار در حريم دو همسايه است         

حوادث بالکان در شرق اروپا     .  اي بگرديم   دور، دنبال ابعاد چنين پديده    

پيش روي ما است و همين روزها باالگرفتن اختالفات فرانسوي                 

. ها دريکي از کشورهاي دمکرات جهان يعني بلژيک           ها و فالمان    زبان

بلژيکي که خود در حال ادغام در جامعه بزرگتري به نام اروپاست،               

بيند و از ترس آن       ديدگاهي اين واقعيت را مي    .  گواه چنين بغرنجيست  

آنجا که از زور مسلط برخوردار است، به        .  پردازد  به انکار واقعيت مي   

از احساسات ملي،   .  گيرد  کار مي   هر شکل ممکن، قهر نيروي فائقه را به       

کند تا به خيال خود از تماميت            مذهبي و خرافي مردم استفاده مي       

ارضي چنين خاک خونيني پاسداري نمايد و اگر به اصطالح روشنفکر           

است، با هزار بازي، با کلماتي از قبيل تعريف از مليت، خلق و يا قوم،                 
اما ديدگاه ديگري با    .  کند  براي همين فرار از واقعيت کاغذها سياه مي        

ها خارج از     عطف به همين بغرنجي و با اعتقاد به اين که برخي واقعيت           

اند و    تمايل من يا شما وجود خارجي دارند، در طي تاريخ زاده شده              

داند، شايد در تاريخي ديگر موضوعيت خود را از دست             کسي چه مي  

کند و تا جائي که       انديشي مي   بدهند، براي آنچه اکنون وجود دارد چاره      

. گزيند  به موضوع مورد بجث ما بر مي گردد، کم دردترين راه را برمي            

درايراني که ساکنين آن آذريست وبلوچ، ترکمن، عرب، فارس وکرد،            

چه من فارس بخواهم چه نخواهم، همزيستي در کمال صلح وقتي                 

شود که به هويت هم احترام بگذاريم، به برابري حقوقي                 تأمين مي 

يکديگر با تمامي الزاماتش پايبند شويم و متقابال از يکديگر انتظار                 

داشته باشيم به تقويت فصول مشترک خود که اتفاقا روند تکاملي                

البته اين گفته در     .  انسان مدرن عصر حاضر است نيز متعهد بمانيم         
حرف احتماال زيبا، احتياج به يک پيش شرط مهم دارد که قبل از                    

قسم شد و آن اين است که         هرچيز بايد به قول معروف بر سر آن هم         

هاي موزائيکي کشور ايران که به هر حال در            در حل اختالفات هويت   

تواند با تضاد و تناقضات حاصل از منافع و يا                هرگام پيشرفت مي  

اعتقادات و فرهنگ روبرو شود، آيا ديالوگ، گفتگو، مذاکره و باالخره            

رفراندوم و آراء است که حرف آخر، يا بهتر است بگويم حرف اول                

کنم فهم اين     فکر مي .  زند، يا زبان زور و آتش و گلوله           وآخر را مي  

موضوع دشوار نباشد که در تاريخ، روش دوم هيچگاه پاسخ مناسبي            

نگرفته است، ولو زندانباني در تصور اين خيال باطل، شبهاي چندي،             

کنم آزادي و     من فکر مي  .  اش گذاشته باشد    سر بر بالين کابوس گونه    

استقالل، احقاق حقوق و حاکم بودن برسرنوشت خود، از جمله                  

توان از    نه هيچکس را مي    .  هاي گهربار انسان معاصر است        ارزش
مبارزه در جهت تحقق آن باز داشت و نه با گام برداشتن در چنين                  

اگر چنين روشي بتواند    .  توان بر سر کسي منت گذاشت       اي مي   مبارزه

هاي سياسي، اجتماعي، مدني و ملي حاکم شود،          بر افکار فعالين جنبش   

احتماال نه تنها نبايد نگران برخوردهاي احتمالي کرد و ترک بود، بلکه             

وگرنه، .  به تقويت همبستگي و وحدت داوطلبانه ملي کمک خواهد کرد          

همه ما، به همراه کشتي تا همينجا ترک برداشته از تناقضات اجتماعي،            

اي به    طبقاتي، فرهنگي و ملي که در جمهوري اسالمي ابعاد گسترده            

 10صفحه   .خود گرفته است، غرق خواهيم شد

اما در دوره دوم که شايد بتوان گفت دومين بخش حکومت اسالمي را              
بايست در دستور کار      گيرد، يافتن اشکال نويني از فعاليت مي        در بر مي  

دو حزب عمده کردستان، حزب دمکرات کردستان ايران و سازمان               
گرفت که به      قرار مي ) کومه له (انقالبي زحمتکشان کردستان ايران       

بينيم، اما به سياست       هائي ازآن را مي      اعتقاد من اينجا و آنجا نشانه       
بينيم در سئوال شما نيز آنجا که از            لذا مي . مسلط هيچگاه تبديل نشد   

بريد، اين عنصر متفاوت ديده       نقش احزاب موجود در کردستان نام مي      
تغيير فضاي سياسي، اجتماعي و مدني، بويژه       . بينم  شود يا من نمي     نمي

اي است که در کردستان، همپا و شايد باز هم              در دهه اخير، به گونه     
جلوتر از ساير نقاط ايران، نسل جديدي پا به ميدان مبارزه گذاشته                

. کشد که کامال بديع و تازه است         است و اشکالي از فعاليت را پيش مي        
ها   ها و گاها تشکل     احزاب پرسابقه کردستان جا دارد نه تنها اين جنبش        

را به چشم رقيب ننگرند، بلکه با آغوش باز به استقبال آنها بروند و با                
يافتن زبان مشترک، سيماي جديدي از کار و تالش را پيش روي خود              

جوانان کرد شايد به دليل ستم مضاعفي که متحمل                . بگشايند  ا  فر
مندي   هاي خود در ساير نقاط ايران عالقه         شوند، از هم سن و سال       مي

بيشتري به کار سياسي، اجتماعي، مطبوعاتي، حقوق بشري، مدني و             
هاي خود،    دهند و چنانکه شاهديم، براي فعاليت           فرهنگي نشان مي   

هرگاه . اند  همچون پدران و مادران مبارزشان، آماده پرداخت هزينه           
احزاب پر سابقه از درک اين واقعيت باز مانند، بدون ترديد اين جاي                
خالي به شکل ديگري پر خواهد شد و چه بسا بار ديگر به بهاي                      

سيماي کردستان  . ديده تمام خواهد شد      سنگيني براي اين مردم ستم     
درصد باسوادي  . نسبت به سي سال پيش به شدت دگرگون شده است         

بخش مهمي از اين تحصيل       . با ديگر نقاط کشور قابل مقايسه است         
کنندگان چنانکه پيشتر گفتم، در روزمرگي حاکم بر جامعه ما فرو                 

اي به ميدان آماده       هاي اجتماعي و مدني رشد يافته         اند، جنبش   نرفته
است و از طرف ديگر گرايشات انحرافي از هر دو سوي حاکميت و                  

تجربه با ارزش احزاب     . اند  افراطيون درون اين جنبش بيکار ننشسته       
هاي فوق قرار گيرد،      ديرپا هرگاه در پيوند مناسبي با تشکالت و جنبش        

خواهان ايران و کردستان       آينده نويد بخشي را در مقابل همه آزادي         
هاي   ها که از ناحيه درگيري  اما در اين ميان برخي زخم. قرار خواهد داد

گذشته در مناسبات احزاب کرد با يکديگر و بخصوص انشعابات                 
کنوني در صفوف دو حزب عمده به وقوع پيوسته است نيز، نبايد از                

کنم انتظار مردم کردستان و نسل جديد اين          من فکر مي  . نظر دور بماند  
هائي در صفوف احزاب        بوده و خواهد بود که شاهد چنين شکاف           

هاي فوق در کوتاه مدت و در بهترين حالت،            تنش. پيشرو خود نباشند  
کم منشأ اتالف انرژي و مشغول داشتن نيروي اين احزاب به                  دسته

درون و انفعال بخش ديگري از آنها خواهد بود، آنهم درست در                    
 .شرايطي که انبوه کار در مقابل آنها قرار دارد

از آنجا كه كردستان در كنار ديگر مناطق ايران مورد سركوب رژيم قرار                
داشته، اما همواره نوعي از اجحاف بر مردم كرد روا داشته شده كه بارها               

هاي   تداوم اعدام (از سوي احزاب سياسي كرد مورد اشاره بوده است              
 بينيد؟ ، دليل اعمال چنين فشارهاي مضاعفي را در چه مي...)سياسي و

از اول انقالب،    .  تر بطور ضمني به اين موضوع اشاره داشتم             پيش
مطالبه واقعي مردم از انقالب همان چيزي نبود که حاکميت برآمده از              

جامعه ايران در اکثريت آن، به اين          .  آن در صدد جا انداختنش بود       
نه .  اي ديگر رقم خورد     اما در کردستان روند به گونه     .  سرنوشت تن داد  

مردم توانستند به حاکميت روحانيت شيعه گردن بگذارند و نه احزاب             
بنابراين، اين کانون سرکوب    .  پيشرو منطقه تسليم چنين واقعيتي شدند     

و مقاومت همواره مشتعل بوده است و با حوادث اخير در کردستان               
گيري حکومت خودمختار کرد در آنجا نيز بجاي اين که               عراق، شکل 

تر با مسئله واقعي ملي در ايران گردد، نه              بينانه  منشأ رويکردي واقع  
تنها براي حکومت به تهديدي جديد تبديل شده است، بلکه گرايش به                
دستي از غيب را هم درسطوحي از مردم و نيروهاي سياسي کردستان    

 .بوجود آورده است که به نوبه خود برشدت سرکوب افزوده است
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بندي   روابط اپوزيسيون کُرد با ديگر نهادهاي اپوزيسيون را چگونه دسته         

کنيد و لطفاً با ارائه تصوير خود از اين قضيه، بفرماييد براي توسعه                مي

 چنين ارتباطاتي چه بايد كرد؟

در پاسخ به اين سئوال شما بايد بگويم متأسفانه روابط اپوزيسيون              

ترين   کُرد با ديگر نهادهاي اپوزيسيون ايران طي سالهاي اخير به پائين          

سطح خود رسيده است و تا جائي که من به ياد دارم، شايد در تمام                  

ميدانيد روابط نيروهاي ملي يا     .  چهل سال گذشته بي سابقه بوده است      

هاي سياسي کرد در گذشته نيز چندان گسترده              مذهبي با سازمان   

هرچند تا جائي که آنها هم در اپوزيسيون قرار داشتند،                    .  نبود

خوشبختانه فاقد تنش و در مواردي مي توان گفت دوستانه نيز بوده              

اما مناسبات اکثريت نيروهاي چپ با احزاب اپوزيسيون دمکرات         .  است

خواه کرد در گذشته، همواره دوستانه و گاها بسيار فعال و                و ترقي 

هاي اخير اين مناسبات هر روز محدود و            سال.  صميمانه بوده است  

درکنار شرايط جنبش و خروج نيروهاي           .  تر شده است       محدود

از صحنه مبارزات کردستان که پيشتر بدان اشاره کردم           »سراسري«

ها و احزاب که بطور عمده به         و همچنين افت نسبي فعاليت اين سازمان    

کنم دو عامل جديد در چنين        خارج از کشور محدود شده است، فکر مي       

اول به تحوالت درون عراق پس از        .  اي نقش مهمي داشته است      فاصله

اشغال اين کشور توسط ائتالفي به رهبري اياالت متحده آمريکا و                

همراهي دو حزب بزرگ کردستان عراق در جريان سرنگوني رژيم              

صدام حسين و ايجاد حکومت فدرال در اين کشور مربوط مي شود               

که از اين به بعد، در پس هر پيام و سخن احزاب کرد ايراني هم براي                 

يد طوالئي    »قصاص قبل از جنايت   «نيروهاي سياسي کشور ما که در       

و دوم، تقويت گرايش       .  هاي آمريکا ديده مي شود           دارند، دست  

حتي شما رفقاي خوب من که      (باشد    گرايانه درميان احزاب کرد مي      ملي

رنگ   که به قيمت کم    )  اي چپ و سوسياليست برخورداريد       از پيشينه 

هاي احزاب کردستان در ابعاد       شدن وجه دمکراتيک و اجتماعي برنامه     

براي نيروهاي چپ و دمکرات ايران اين         .  سراسري منجر شده است    

سئوال واقعي مطرح شده است که آيا همرزمان ما در کردستان در                

اند که بدون دمکراسي در       اين هدف و شعار محوري تجديد نظر کرده        

يابي به حقوق ملي درکردستان ناممکن است؟ تا جائي که             ايران، دست 

تالش در جهت ائتالف نيروهاي دمکرات ايراني، اعم از چپ، ملي و                

اي   البته حول برنامه  (باور و همچنين ائتالفي به وسعت همه ايران            دين

دهد که    هاي فدرال ايران مي      ، جاي خود را به گنگره مليت        )دمکراتيک

هاي   دانيم بسياري از آنها اساسا در همکاري         همانطور که همه ما مي     

تا اينجا من تالش کردم تا       .  پيشين احزاب کرد هيچ جايگاهي نداشتند      

ها و علل افت آن       رسد تصويري از حد همکاري      جائي که به نظرم مي    

بدست دهم، بدون اينکه بخواهم بر درستي اين داليل نکته تأکيدي                

ايد براي توسعه چنين ارتباطاتي چه بايد  اما از آنجا که پرسيده. بگذارم

كرد، بدون اينکه در صالحيت خود بدانم براي مبارزين جان بر کفي               

اند تا در راه حقوق        که تمام هستي خود را در طبق اخالص کذاشته           

توانم بر    اي بپيچم، صرفا مي     حقه مردم خود خدمتي کرده باشند نسخه      

آرزوهايم تکيه نمايم که همانا جدا ناپذير دانستن مبارزه در راه                   

دمکراسي و توسعه عدالت در سراسر ايران، با اتکاء به نيروي اليزال             

انداز به حرکت درآمدن       مردم در داخل کشور که خوشبختانه چشم        

گيرد و همزمان ايستادگي بر       آنها هر روز ابعاد روشنتري به خود مي       

طلبانه خلق کرد که بدون ترديد جزئي جدائي ناپذير از               مطالبات حق 

. آيد  هويت سياسي و تشکيالتي احزاب اپوزيسيون کرد به حساب مي           

من ترديدي نخواهم داشت هرگاه چنين برنامه و عملي صراحت بيابد،            

 .هاي بسياري در راه همکاري گره خواهد خورد دست
 

 صحبت از ستم ملي در كردستان و نقاطي چون آذربايجان، سيستان و 

ستم،   هاي تحت   بلوچستان، تركمن صحرا ، خوزستان و ديگر مناطق مليت         

هاي سياسي بسياري را خصوصاً در         موضوعي است كه مناقشه و جدل      

براي رفع اين مسئله به شيوه مناسب، چه        .  هاي اخير دامن زده است      سال

 راهبردي را پيشنهاد ميكنيد؟

يعني حاکميت برابر، فاقد      .  حاکميت مردم ايران بر سرنوشت خود        

هرگونه تبعيض مابين بلوچ، ترکمن، عرب، فارس و کرد در حوزه                 

گانه اجرائي، مقننه و قضائي کشور و همچنين مجالس،                 قواي سه 

تا جائي که به قدرت سياسي و        .  اي  هاي اجرائي منطقه    نهادها و قدرت  

شود، دمکراسي در ايران مفهومي جز         نظام حقوقي کشور مربوط مي    

حفظ زبان فارسي به عنوان زبان مشترک که البته          .  اين نخواهد داشت  

برابري همه شهروندان ايران را در سطوح تحصيلي، اشتغال و اداري            

هاي   سبب خواهد شد، در کنار تحصيل، آموزش و رشد و توسعه زبان 

هاي کشور،    مادري در مناطق ملي و همچنين مدارس و دانشگاه              

راهکارهائي است که هر گاه از طرف مجموعه آکتورهاي سياسي،               

مدني و اجرائي مورد توجه قرار گيرد، نه تنها منشأ مناقشه در                     

کارگيري   صفوف نيروهاي سياسي نخواهد شد، بلکه راه را بر به               

حقوقي که  .  هاي کشور خواهد گشود      ها وتوانمندي   مجموعه ظرفيت 

اتفاقا بطور کامل در اعالميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته               

ها که امضاء کننده آن       شده و متأسفانه در ايران نه تنها ازطرف دولت        

شود، بلکه در ميان نيروهاي اپوزيسيون نيز         باشند ناديده گرفته مي     مي

 .يابد گاها گوش شنوائي نمي
ساختارهاي گوناگوني براي سيستم سياسي آينده ايران، پس از جمهوري 

از ديد شما كدامين سبك و روش اداره            .  اسالمي، پيشنهاد شده است    

سياسي جامعه خواهد توانست به همبستگي بيشتر ايرانيان كمك كند؟ در        

 اين ميان چه نقشي براي نيروهاي سياسي كرد قائليد؟

تصور من اين است که هر چند ساختار سياسي هر کشوري مي تواند             

ويژگي خود را داشته باشد، تجارب ساير کشورها نيز سرمايه بشري           

درصد قوانين اساسي کشورها، حتي با        ۸۰جهت نيست که      است و بي  

تا .  باشند  رشد و توسعه متفاوت، الاقل بر روي کاغذ به هم شبيه مي             

شود، من ساختار        جائي که به موضوع سئوال شما مربوط مي              

فدراليسم را براي يک ايران دمکراتيک مناسبترين شکل ممکن مي                

دانم که بالفاصله پرسيده خواهد شد کدام شکل از               اما مي .  شناسم

جا است که پاي برخورد مشخص و شرايط           فدراليسم و درست همين   

يک کشور به ميان خواهد آمد و از جمله اينکه در ايران کنوني چه؟ و                

هائي که    اکنون در ايران هستند احزاب و سازمان            دانم هم   باز مي 

دانند و ديگراني     جغرافيائي ناکافي مي  _فدراليسم را خارج از حوزه ملي     

ترين مبناي تعيين محدوده        که تقسيمات کنوني کشوري را مناسب        

در ايران، هرگاه اصل فدراليسم به رسميت        .  شناسند  مناطق فدرال مي  

شناخته شود، بدون ترديد پاسخ بدين سئوال اهميت کليدي خواهد               

ها را به دنبال خواهد داشت        يافت و بدون ترديد، از همان قبيل نگراني        

. که پيشتر در مقوله منازعات احتمالي کرد و آذري بدان اشاره داشتيد           

از همين روي، کار حقوقي و کارشناسانه پيرامون اين مقوله، به همراه            

اصل پيش گفته مبني بر ديالوگ، گفتگو، مذاکره و باالخره رفراندوم و             

تواند   آراء عمومي و پرهيز از هرگونه جنگ و مشاجره است که مي               

ولي عليرغم تمام اين      .  براي مسئله مورد نظر پاسخ درخور بيابد          

تفاسير، يک چيز از هم اکنون روشن است که نبايد درپي مطالبه همه               

که البته  (اگر به روانشناسي کنوني مردم ما توجه کنيم            .  يا هيچ بود  

جغرافيائي، _  نه تنها تقسيمات ملي   )  برد  ازتحريکات مختلفي نيز رنج مي    

ايم جابجائي اداري      بلکه همانطور که در موارد بسياري شاهد بوده          

هاي حونيني    روستا و شهر در تقسيمات کشور حتي به درگيري              

تواند با چشم بستن بر        يک نيروي سياسي مسئول نمي     .  کشيده است 

  .چنين واقعيتي برنامه خود را بر آنچه مطلوب است استوار کند
 ۲۰۰۸ژانويه  ۱٦
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اتحاد جريانات   .  خواه اميدوار بود       آزادي
خواه در ايران، بدون يک چپ            دموکراسي

تواند چنين    چپ مي . متحد بسيار ضعيف است
نقشي را ايفا کند، مشروط به اينکه خود را            
باز يابد و اين مقدور نيست مگر اينکه به              
گذشته خويش بنگرد و روي حال و روز             

چپ نيازمند است با    .  کنوني خود مکث نمايد   
نگاه به گذشته و با درس آموزي از تجارب           
خود، راه خويش را براي دستيابي به آزادي         

نيروي خود را    .  و عدالت اجتماعي باز کند      
با قدرت به ميدان آيد      .  متحد و منسجم نمايد   

شک ندارم که ما    .  و با نيرو نقش آفرين شود     
همه، اين را مي خواهيم، اما براي نيرومند            

واکنش .  شدن، به الزامات آن توجه نداريم        
اوليه ما تا کنون، نسبت به نيرومند شدن،            

  .ناخودآگاه منفي بوده است
سازمان ما  .  ناگزيريم در پي يافتن راه باشيم     

پس از کنگره هفتم خود، با ديدن شرايط              
جوئي    جامعه و امکانات موجود، به چاره          

براي تماس با اين حرکات و              .  نشست
پايه ساختار خود را بر            ها، سنگ     جنبش
هائي که موضوع     گروه.  هاي کار بنا نهاد     گروه

هاي اجتماعي مردم         فعاليت آنها، جنبش     
در داخل   _  ...کارگران، زنان، جوانان و       _

کشور و پرداختن به نيازهاي نظري و کمک          
با اين هدف که هم،     .  به مبارزه عملي آنها بود    
اي در رگانمان به          تغذيه شده خون تازه      

حرکت درآيد و هم، به کمک تجربه و امکانات         
 .سازمان، مبارزات مردم را تقويت کنيم

اين نوع سازماندهي با وجود تمام قدرت آن،         
باز به دليل ضعف کادر با تجربه و کارا،              

ما به رغم   .  نتوانست به نتيجه مطلوب برسد     
درک اهميت حرکات مردمي، نيروي کافي          

جنبش دانشجوئي يکي   .  براي اين کار نداشتيم   
در اين زمينه فعاليت ما       .  ها است   از نمونه 

برخي کادرهاي سازمان    .  ناچيز بوده است   
که توانائي کار در اين عرصه را داشتند، به           

وظايفي که  .  اند  وظايف ديگري مشغول بوده    
براي گردش چرخ يک سازمان، ضروري           

بخش ديگري از اعضاي سازمان، در        .  است
. يک ترکيب قادرند کار کرده و نقش ايفا کنند         

توانند سازمان دهنده     اما همين افراد خود نمي    
همين مساله  .  ها باشند   وسازنده اينگونه رابطه  

باعث شده است که ما با وجود اهميتي که             
هاي اجتماعي قائل هستيم      براي تقويت جنبش  

و به رغم داشتن اعضاي عالقمند به کار در           
اين زمينه، از گام برداشتن در اين عرصه            

 .بازمانيم
در اين قبيل موارد، کار مشترک با ديگر              

بنابراين، .  تواند رهگشا باشد       جريانات مي  
همکاري و وحدت چپ، يکي از اهدافش              

خوشبختانه .  پاسخگوئي به اين نياز است        
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اکنون، شرايط جامعه با آن دوره متفاوت           
هاي اجتماعي در     حرکات و جنبش  .  شده است 

وضعيت کارگران،   .  اند   حال سربرآوردن  
زنان، دانشجويان، خانواده زندانيان، اقوام و       

. نسبت به قبل تغيير کرده است       ...  ها و   مليت
تالش، حرکت و مبارزه در جامعه، افزايش          

روانشناسي مردم براي به ميدان     .  يافته است 
در حالي که   .  آمدن، تغييرات مثبتي کرده است    

ميل به سرکوب افزايش يافته است، همزمان        
امروز، هم   .  تيغ حکومت کند شده است         

سرکوب وجود دارد و هم ايستادگي در برابر        
و مهمتر اينکه     .  استبداد چشم گير است       

بخشي از اقشار آگاه جامعه، از ميان                 
روشنفکران، نويسندگان، روزنامه نگاران،        

به شکل علني، در برابر       ...  زنان، کارگران و   
اين .  سرکوب با نام و نشان مقاومت مي کنند       

شرايط باعث شده است که تمايل فعاالن             
سياسي و مدني در داخل کشور براي تماس         
با جريانات سياسي و نهادهاي مدني در             

رشد تکنولوژي و   .  خارج کشور، افزايش يابد   
گسترش امکانات فني براي ارتباط هم، به            
عنوان عاملي مثبت، در خدمت مستحکم کردن  

توان   به اينها همه مي   .  اين پيوند در آمده است    
شرايط مساعد جهاني را افزود که به سود           
. اپوزيسيون و تضعيف رژيم عمل مي کند          

اين اوضاع براي ما که در تبعيد به سر                
بريم بهترين شرايط را پديد آورده است تا   مي

رابطه خود را با مردم مستحکم کنيم و               
ضعف طبيعي زيستن در خارج از کشور را          

از اينرو اهميت دارد که به      .  به حداقل برسانيم  
اي   تالش خودبراي شکل گيري اتحاد گسترده     

در مقياس مردم سراسر کشور، با هدف            
دانيم   اما مي .  برچيدن بساط استبداد، بيافزائيم   

که بدون متحد و نيرومند شدن چپ ، اتحاد           
مردم ايران در ابعاد ملي اگر هم به عمر               
حکومت پايان دهد، نمي تواند استقرار              
دموکراسي را تضمين و استمرار آن را              

من پيش از اين گفته و باز تکرار        .  تامين نمايد 
 :کنم که مي

چپ موتور حرکت جنبش دموکراتيک و نقطه       
. خواهانه است   اتصال گرايشات مختلف آزادي   

زماني که چپ پراکنده است، نمي توان به             
 شکل گيري يک جنبش دموکراتيک متحد و 

هاي سياسي در تبعيد به            زندگي سازمان  
زيستن به دور از جامعه      .  درازا کشيده است  

براي ما به عنوان جريانات سياسي، بويژه در 
هاي اجتماعي    مان با جنبش    شرايطي که رابطه  

مردم ايران ضعيف است، خطر تشديد              
در طي اين     .  گري را در پي دارد            ذهني
هاي مهاجرت، به داليلي که خارج از             سال

تر   تر و ضعيف     بحث کنوني است، پراکنده     
ادامه اين روند ما را کامال به حاشيه        .  ايم  شده
راهي بايد  .  سازد  راند و تقريبا بي اثر مي        مي

هاي خود را در          جست تا بتوانيم انديشه      
ما به لحاظ     .  تماس با جامعه قرار دهيم        

اما در   .  سياست و انديشه ابهاماتي داريم       
هايمان روشن است،     همان حد هم که سياست    

يکي از  .  شويم  قادر به تبديل آنها به نيرو نمي      
از اين رو تالش     .  داليل، کم وزني ما است      

براي نيرومند کردن چپ و باال بردن نقش آن         
تواند   در جنبش دموکراتيک مردم ايران مي        

ما در اين زمينه، در کنگره هفتم         .  مفيد باشد 
ايم تا چپ توانمند      خود، سياستي روشن کرده   

اما بالفاصله با اين سئوال مواجه           .  شود
. شويم که فرض کنيم که توانمند شديم           مي

اي داريم    براي استفاده از اين توان چه برنامه      
. گيريم  و آن را براي چه اهدافي به کار مي            
جز   )۱(.مگر تا کنون دو بار، وحدت نکرده ايم        

افزايش تعدادمان به لحاظ عددي چه                
ايم؟ بخصوص امروز براي وحدت، در         کرده

وجه غالب، سازمان اکثريت را در مقابل خود        
داريم و وحدت با اين جريان نيز براي                

گام نهادن در   .  تعدادي از ما خوشايند نيست     
. کند  هائي روبرو مي    اين راه، ما را با مقاومت     

بنابراين بهتر نيست از خير اين وحدت هم            
بگذريم؟ چنين وحدتي اگر ضروري است،          

 براي پاسخگوئي به کدام نيازها است؟
من فکر مي کنم شرايط امروز با وضعيت            

ها در آن رخ داد، تفاوت          ديروز، که وحدت   
. در آن زمان، جامعه آرام بود        .  کرده است 

هاي مردمي سر بر نياورده       حرکات و جنبش  
. چپ ضعيف و در حال تجزيه بود          .  بودند

وحدت هاي ديروز، ما را بيش از هر چيز در           
حاصل .  کرد  برابر آن وضعيت محافظت مي      

ايم در    آن دو وحدت، اين است که ما توانسته       
 .قد و قامت کنوني بمانيم و اثرگذار شويم

 

 بحثي مقدماتي پيرامون همكاري و وحدت چپ
 محمـد اعظمـي             

از اينرو به ناگزير، مخاطبان     .  اين نوشته به چرائي و چگونگي همکاري و وحدت چپ پرداخته است            

ام نظرم را پيرامون      کوشيده.  آن، محدود به افراد و جريانات چپ عالقمند به اين بحث خواهد بود               

رغم اينکه اين مطلب را براي بحث درون تشکيالتي ودر ارتباط با وحدت          به. ها بنويسم برخي پرسش

هائي   مسائل و پرسش  .  ام، بهتر ديدم آن را منتشر کنم        در سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران تهيه کرده       

 .توانند براي هر فعال چنبش چپ مطرح باشند ام، مي که داشته و در اين نوشته به آنها پرداخته

 ديـدگـاه ها
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نه تنها دست ما را براي کار مشترک باز گذاشته، بلکه ما را موظف به                

کنگره هفتم در اين باره چنين اظهار نظر           .  انجام اين کار کرده است     
ها را در هر سطحي که ممکن           دانيم که همکاري    الزم مي «:کرده است 

هاي مشترک در زمينه       ديالوگ گرفته تا فعاليت    )  و(باشد، از گفتگو     
هاي اجتماعي، مسائل نظري، تبليغاتي و         مسائل کارگري، زنان، جنبش   

ي   انتشاراتي و غيره تشديد کرده و تالش خود را براي يافتن زمينه               
ها از    ضروري است اين همکاري   .  تفاهم بين نيروهاي چپ افزايش دهيم     

چنان اشکالي برخوردار باشند که بتوانند مشارکت نيروهاي فعال               
 .»سياسي چپ غيرمتشکل را هم در بر گيرند

حتي پيرامون  .  در رابطه با اين مصوبه، بيالن کار ما بسيار ناچيز است          
اخيرا اين   .  جنبه هاي مختلف اين سياست، کمتر گفتگو کرده ايم               

موضوع در دستور بحث اعضاي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران               
ظاهرا .  اند  در جريان اين گفتگو روشن شد که همه ناراضي        .  قرار گرفت 

هر فرد و ارگاني، ديگري را مقصر دانسته و نسبت به اين وضع                     
اينکه کدام عضو و يا چه ارگاني از سازمان به وظيفه             .  معترض است 

خود عمل نکرده است، موضوع اين نوشته نيست و شايد فعال از چندان         
مهم اين است که همه معترضيم و از اين امر           .  اهميتي برخوردار نباشد  

اين اعتراض را به فال نيک بايد گرفت و از آن براي               .  خشنود نيستيم 
از اينرو حداقل از اين پس سکوت       . پاسخگوئي به اين وظيفه بهره جست

منتظريم تا افراد و ارگانها طرح و پيشنهادشان        . و کم کاري جايز نيست
من نيز در اين يادداشت . را براي سطوح مختلف کار مشترک ارائه دهند

. هاي مختلف سياست همکاري و وحدت چپ بپردازم         کوشم به جنبه    مي
ام و پس از آن، چارچوب        ابتدا روي مختصات همکاري چپ مکث کرده      

در مطلب بعدي،   .  ام  درک خود را از چگونگي وحدت چپ توضيح داده         
به مبناي وحدت و جرياناتي که در اين چارچوب قرار دارند خواهم                 

 :پرداخت
همکاري چپ، از فعاليت بر اساس اين يا آن وظيفه موردي با يک يا                  

. يابد  هاي مشترک امتداد مي     چند جريان شروع شده، تا کار روي پروژه       
هاي اجتماعي نظير        تواند کار روي جنبش         ها، مي     موضوع پروژه  

هاي مشترک نظري و تبليغاتي         يا فعاليت ...  کارگري، زنان، جوانان و    
 .باشد

ما ضمن  .  ترکيب شرکت کنندگان در هر پروژه، الزاما يکسان نيست           
ترين نيروي چپ در هر پروژه دفاع مي کنيم، اما            اينکه از شرکت وسيع   

در صورتي که اين يا آن جريان آمادگي شرکت در يک پروژه را                    
. خواهيم گرفت   نداشتند، با جريان و يا جريانات ديگر پروژه را پي              

ها و با     هاي مد نظر ما، در جريان گفتگو با چپ            افزون بر اين، پروژه   
شود، اما ترکيب آنها       اندازي مي   همفکري، توافق و پشتيباني آنان راه       

تواند افراد و جريانات غير چپ را هم با             بسته به وظايف پيشارو، مي     
براي نمونه، کار روي جنبش زنان       .  حقوق و وظايف برابر، دربر گيرد      

تواند ديگر فعاالن جنبش زنان را         ماند، مي   ها محدود نمي    الزاما به چپ  
 .هم شامل شود

براي همکاري جريانات چپ، هيچ نيازي به تدوين سند سياسي و يا                
ايم که به جاي      اين اسناد، به تجربه ديده    .  ايجاد تشکيالت سياسي نيست   

کار مشترک، بسته به    .  شوند به دست و پا       تسهيل کارها، زنجيري مي   
مورد و يا موضوع ممکن است از يک اقدام و يا يک موضع مشترک                  

کنگره هفتم،  .  سياسي شروع شود و تا يک پروژه درازمدت، امتداد يابد         
 .ما را به اجراي اين اقدامات مشترک، موظف کرده است

نقطه اتکا  .  گيري چندان جايز نيست      براي انجام کار مشترک، سخت      
برجسته کردن اختالفات، به کار      .  براي کار مشترک، اشتراکات است     

ها   اگر تفاوت .  هايمان کم نيست     ما تفاوت .  آيد  انشعاب و جدائي مي    
هاي سياسي، اثري به جا          برجسته شوند، از هيچکدام از سازمان         

 خطاست که با برجسته کردن اختالفات و با قرار دادن شرط . ماند نمي

. و شروط غير ضرور، از رفتن به پاي عمل مشترک خودداري کنيم              
در گذشته جريانات چپ با انگشت نهادن بر اختالفات، انشعابات را               

ها واقعي بوده و امروز هم واقعي         بسياري از تفاوت  .  دادند  سازمان مي 
. امروز ما نيازمنديم آن نوع نگاه و آن روش را کنار بگذاريم             .  هستند

پافشاري بر آن درک و دريافت، نه تنها به وحدتي نمي انجامد، که                  
 .پذير مي کند وحدت تشکيالت خودمان را نيز آسيب

نتيجه کار مشترک چه بسا، امکان نزديکي اين يا آن جريان را به                   
شکي نيست وحدت تشکيالتي،    .  يکديگر فراهم کرده، به وحدت کشاند      

قاعدتا با رعايت چنين      .  اگر از چنيين مسيري بگذرد منطقي است          
اما اهميت  .  تر شوند   تر و عميق    ها مي توانند مستحکم      منطقي، وحدت 

دارد توجه کنيم که اوال همه افراد و جريانات چپي که همکاري                     
کنند در چارچوب وحدت تشکيالتي قرار ندارند و ممکن              مشترک مي 

. اندازي براي وحدت در آينده نداشته باشند  است حداقل فعال هيچ چشم
وحدت سازمان  .  گذرند  ها هم الزاما از اين مسير نمي         ثانيا همه وحدت  

اين دو جريان،   .  فدائيان خلق با سازمان آزادي کار نمونه گويائي است        
و حتي  .  هيچ عمل مشترکي تا پيش از آغاز بحث وحدت انجام ندادند            

اما .  پيش از وحدت تشکيالتي، يک اعالميه مشترک هم صادر نکردند           
وحدت اين دو، از هر نظر به معناي واقعي وحدت و ادغام در يکديگر                

يکسال پس از وحدت، تشخيص اينکه چه کسي از چه جرياني               .  بود
بوده است، بدون داشتن اطالعات از سابقه فرد، دشوار و شايد                   

 .ناممکن بود
ما جريانات چپ ايراني، هم      .  آموز است   مکث روي اين تجربه درس     

تواند نوع وحدت کردنمان شگفت        مان ويژه است و هم مي         پراکندگي
وحدتي با اين کيفيت بدون يک عمل مشترک و بدون حتي            .  انگيز شود 

دهنده اين است، زماني که اراده براي             يک اعالميه مشترک، نشان     
تصميم به  .  گيرد  وحدت وجود داشته باشد، پروسه وحدت، شتاب مي        

وحدت زماني که بدون مشکل ذهني آغاز شود، بسياري از شرط و               
ها از    اين جدائي :  علت آن هم روشن است    .  شروط زائد به کنار مي رود     

اند و تداومشان، به شرط پايبندي به           چندان منطقي برخوردار نبوده    
  .مناسبات دموکراتيک، غير قابل توجيه است

اين دو  .  است  »شورايعالي«فدائي با        نمونه ديگر، وحدت سازمان     
آنهم در جمعي از سازمان هاي چپ       -جريان، با دادن دو يا سه اعالميه      
. وارد بحث وحدت سه جانبه شدند       -و حزب دموکرات کردستان ايران    

. اين پروسه با کنار رفتن راه کارگر، به وحدت دو جانبه انجاميد                  
اين .  هاي مشترک، در جريان بحث وحدت منتشر شد تعدادي از اعالميه

دو نمونه، که تمام تجربه وحدت ما را مي سازد، از منطق ما و از                     
يعني بدون اتحاد عمل، وحدت صورت گرفته و         .  ، برون است  »قاعده«

معناي اين دو تجربه، قبل از آنکه مهر بطالني به              .  دوام يافته است   
. ها بزند، تير خالصي است به اين نمونه از جدائي ها                 منطق وحدت 

به محض اينکه عزمي به      .  هاي يک پيکرند    ها، اندام   اغلب اين سازمان  
شود، مشروط به اينکه از درک         وحدت جزم شود، وحدت متحقق مي      

غير دموکراتيک گذشته فاصله گرفته و مناسبات دموکراتيک در درون          
نمونه ناموفقي که مي تواند مورد اشاره قرار         .  تشکيالت پذيرفته شود  

علت ناموفق ماندن   .  گيرد، وحدت سازمان راه کارگر با راه فدائي است        
اين وحدت هم در اين بود که اين دو، با درک و دريافت سابق به پاي                  
وحدت رفتند و با استمرار حاکميت همان فکر غير دموکراتيک نيز، به              

جريانات چپ از طريق گفتگو و تبادل نظر و            .  انشعاب کشيده شدند  
توانند در حرکات عمومي و دموکراتيک           داشتن پروژه مشترک مي     

شرکت کرده و با مشارکتشان، هم ثقل چپ را نيرومند کنند و هم در                
توافق .  عمل مشترک دموکراتيک و عمومي، برهمديگر اثرگذار شوند          

جريانات چپ براي مشارکت در اتحادها و اقدامات دموکراتيک علني             
هاي پنهاني، تضعيف چپ است و به تضعيف حرکت            ثمره توافق .  است
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با شروع بحث   .  اهميت دارد که در اين مورد نيز دست به کار شويم             
اما براي اينکه در اين      .  وحدت چپ، موانع بهتر شناخته خواهند شد        

مسير محکم و استوار گام برداريم الزم است توجه کنيم که از يک سو     
اي   توانيم با قد و قامت کنوني، در جنبش مردم ايران نقش برجسته             نمي

گري در تحوالت سياسي جامعه، نيازمنديم توان         براي دخالت .  ايفا کنيم 
خود را افزايش دهيم و از سوي ديگر، ناگزيريم در روش خود براي               

حاصل کار تاکنوني ما به اين           .  نيرومند شدن تجديد نظر کنيم        
اي رخ ندهد، دليلي      اگر معجزه .  هاي قد و نيم قد ختم شده است         سازمان

افزون بر همه اينها، مسئوليت حکم       .  براي نيرومند شدن وجود ندارد     
کند که همگي تالش کنيم تا موانع را شناسائي کرده و به کمک                    مي

اي به      تقسيم کاري بدين صورت که عده          .  يکديگر راهيابي کنيم    
شناسائي موانع مشغول شوند و تعداد ديگري نيز وظيفه خود را در               

هم شناسائي درد و هم      .  برد  برداشتن موانع ببينند، ره به جائي نمي        
 .يافتن داروي درمان آن، وظيفه همگي ماست

اکنون که بحث وحدت توسط کميته مرکزي سازمان ما طرح شده                
آن را در سطح جنبش اعالم و براي تحقق آن از همه کساني                 )۲(است،

اين پروسه بدون   .  بينند، ياري بطلبيم    سرنوشت مي   که خود را با ما هم     
براي اين هدف، اقداماتي که در رابطه        .  سازماندهي پيش نخواهد رفت   

ايم، هر چند جزء وحدت محسوب         با همکاري جريانات چپ برشمرده     
افزون بر آن، ضروري است     .  شود، اما در خدمت وحدت قرار دارد  نمي

با دامن زدن به مبارزه نظري، در جلسات و کنفرانس هاي مشترک و              
در نشريات و پالتاک، در جهت برطرف کردن موانع فرا روي وحدت              

يعني هم به لحاظ عملي و هم نظري، گام در راه همکاري و           . تالش کنيم
بدين ترتيب، نقشه راه ما براي همکاري و وحدت         .  وحدت چپ بگذاريم  

اي، موضوع گفتگو     با در دست داشتن چنين نقشه     .  شود  چپ روشن مي  
هائي که توسط کميته مرکزي سازمان، به وحدت فراخوانده           با سازمان 

از يکسو سازمان دادن بحث وحدت و        :  اند، مشخص خواهد بود     شده
پرداختن به چگونگي و الزامات و ابزارهاي آن و از سوي ديگر،                    

در .  هاي اجتماعي   سازمان دادن کار مشترک بويژه کار روي جنبش         
توانيم چشم  هاي نظري و اقدامات عملي است که ما مي جريان اين بحث

شکي .  انداز کنگره مشترک وحدت را فرا روي خود داشته باشيم               
همچنين، وسعت  .  نيست که اين پروسه را بايد با سنجيدگي پيمود             

اما .  جريانات و يا افراد شرکت کننده در اين بحث بسيار اهميت دارد             
الزم است که بدانيم که زمان زيادي نداريم و سنجيدگي، الزاما با                  

افزون بر اين، ما براي وحدت در پي نيروي هر چه    . کندي همراه نيست
خردي   خصوصا بي .  توان نشست   بيشتري هستيم، اما به انتظار نمي       

. است که منتظر نيروي مجهولي که هنوز زاده نشده است بمانيم                 
اند شروع    توان با هر جريان و يا جرياناتي که اعالم آمادگي کرده              مي
بحث وحدت اگر دموکراتيک سازمان داده شود، امکان وارد شدن . کرد

مهم اين است که ما در پايان       .  ديگر افراد و جريانات در آن وجود دارد       
. اين بحث بتوانيم کنگره مشترک را به شکل دموکراتيک فراخوانيم              

اي، که محل تجمع همه جريانات و افرادي باشد که مي خواهند                کنگره
عليه سرکوب، استبداد، ستم و تبعيض، تخريب محيط زيست و براي             

همه انسانهائي که    .  آزادي، دموکراسي و سوسياليسم مبارزه کنند        
مخالف استثمار و حرکت افسارگسيخته سرمايه و مدافع عدالت                 

 . اند اجتماعي و ايجاد شانس برابر براي مردم
  ۲۰۰۸ژانويه  ۴

 
منظور از اين دو وحدت، وحدت سازمان فدائيان خلق ايران با سازمان آزادي کار              )  ۱(

ايران، انجاميد و سپس وحدت اين جريان با سازمان    -ايران است که به سازمان فدائي
چريکهاي فدائي خلق ايران مشهور به شورايعالي، که در نتيجه آن، سازمان اتحاد                  

 .فدائيان خلق ايران تشکيل شد
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در راستاي مصوبه کنگره هفتم،              )  ۲(

  .بحث وحدت چپ را در دستور خود قرار داده است

  12صفحه 
همکاري جريانات چپ، براي تقويت چپ و براي تقويت نيروهاي                 

از اينرو جريانات چپ ايران      .  خواه، مفيد و ضروري است       دموکراسي
اند براي فشردن صفوف خود در يک حزب نيرومند، تالش                 موظف
خطاي بزرگي است که در شرايط کنوني، وحدت تشکيالتي               .  کنند

براي تدوين يک    .  جريانات چپ، منوط به توافق روي برنامه شود           
دستيابي به پاسخي براي سئواالت نيز،        .  برنامه ناروشني کم نيست    

تدوين برنامه، نيازمند زمان    .  کار اين و يا آن جريان به تنهائي نيست         
وحدت تشکيالتي در اين مقطع زماني، حول       .  کافي و کار مشترک است    

با .  نظري مي تواند صورت پذيرد     _  يک اساسنامه و پالتفرم سياسي     
اين وجود، تحقق وحدت را اراده حدودا واحد در تشکل ها، تضمين                

 .بخشد کرده و تداوم مي
روشن است، همان      »وحدت کنيم که چه کنيم     «شود    اينکه گفته مي  

اساسا حتي  .  کنيم که به تنهائي در نظر داريم انجام دهيم           کاري را مي  
اگر وحدت منجر به افزايش عددي ما هم شود، نه تنها بد نيست، بسيار 

. چون قاعدتا براي وحدت، اشتراکاتي الزم است       .  هم خوب و نکوست   
کنند، که حدودا سياست و جهت واحدي            يعني جرياناتي وحدت مي    

توجه داشته باشيم که برخي از انحرافات در صفوف جريانات           .  دارند
حاصلش    هاي بي     از تالش  .  خيزد   چپ، از ضعف نيرويش برمي        

هاي   بستن به مستبدزادگان داخلي و يا قدرت          دل.  گيرد  سرچشمه مي 
وحدت براي زنده کردن اميد     .  متجاوز خارجي، عمدتا از ناتواني است      

براي .  تر بگيريم   براي اين است که تصميمات سنجيده      .  در دلها است  
ها تماس گرفته، از آنها تغذيه کرده و بر آنها               اين است که با جنبش     

براي اين است که به طور کلي براي جنبش و به طور              .  اثرگذار شويم 
خاص براي نيروهاي چپ و فدائيان در ايران و خارج از ايران، چشم               

انديشند،   اينکه برخي از ياران عزيز ما اينگونه نمي           .  انداز باز کنيم   
نيازمنديم برايش  .  مشکلي است که بايد مشترکا کمر به حل آن ببنديم          

چاره کار در ايستادن و پيش نرفتن و يا به تنهائي            .  انديشي کنيم   چاره
ايراني آزاد، آباد و دموکراتيک، با نيروي         .  درگير موانع شدن، نيست    

مشترک و همت همه آزاديخواهان و با قدرتي بيش از توان تک تک ما               
 .ساخته و پرداخته مي شود
اما قاعدتا پس   .  ها، بدون مشکل نخواهند بود  شکي نيست که اين وحدت

از وحدت، هم سطح مشکالت متفاوت شده و هم، کيفيت برخورد با                
شايد نياز به تاکيد نباشد که با وحدت، تنها          .  يابد  مشکالت، افزايش مي  

شود به سوي تحکيم رابطه با        امکاني ايجاد و چشم اندازي گشوده مي      
اينکه با وحدت   .  مردم، در جهت دموکراسي و سوسياليسم، نه بيشتر        

اما بدون وحدت، ترديد نبايد کرد،      .  هم، ره به جائي نبريم، منتفي نيست      
شود، بلکه ادامه کاري ما هم دشوار و           که نه تنها گشايشي ايجاد نمي      

 .شايد ناممکن شود
دست «ها محصول دوره گذشته و          مي دانيم که بسياري از جدائي       

برخي از جريانات چپ ايران، اکنون، به       .  نابالغي چپ بوده است     »آورد
هاي سياسي و نظري و به آن سبک و سياق فعاليت عملي خود    آن نگاه

امروز، همين نيروها، هم در نظر و سياست و         .  در گذشته، انتقاد دارند   
توان با    اين را مي  .  هم در عمل، کارهايشان نزديک به يکديگر شده است        

بسياري .  نظري جريانات سياسي، نشان داد    _مراجعه به اسناد سياسي   
سازمان ما يکي از اين جريانات است که با         .  اند  از جريانات تغيير کرده   

سازمان اکثريت جريان ديگري است      .  گذشته خود فاصله گرفته است     
ها هم در اين       شوراي موقت سوسياليست  .  که خوب پيش آمده است     

تعداد زيادي از فعاالن در جنبش جمهوري          .  مسير راه پيموده است    
ها هم در اين چارچوب        خواهان دموکرات و الئيک و در ديگر تجمع         

خطاست که ما هم     .  کنار زدن موانع از وظايف ما است        .  قرار دارند 
ها متحول شده است،      درک ما در اغلب زمينه    .  مانعي بر موانع بيفزائيم   

 . زنيم اما متناسب با اين درک ودريافت، موانع را براي وحدت کنار نمي



 ١۵١اتحـاد کـار     ١۴صفحـه     ١۳٨۶بهمن    

گروه کاري از سوي            ۲۰۰۷از اوائل سال      
خواهان دمکرات و الئيک  به منظور           جمهوري

انديشي درباره وضع کنوني       بررسي و چاره  
گروه کار در   .   اين جمع سياسي تشکيل شد     

جلسات متعدد پالتاکي      فاصله يکسال گذشته   
مندان  برگزار کرد و مقاالتي نيز از سوي عالقه

به اين جريان سياسي، درباره مسائل و              
گرچه تاکنون  .   نوشته شد     »ج د ل  «مشکالت  

بندي کاملي از اين مجموعه نوشتاري و           جمع
گفتگوها صورت نگرفته، ولي گروه کار              

باره   الذکر در يک نوشته کوتاه در اين            فوق
از خالل مقاالتي که به دعوت گروه       «:  گويد  مي

کار و بدين منظور از جانب دوستان نوشته           
هائي که بيست        شد و نيز بر مبناي گفته          
ها عرضه کردند،     سخنراِن مدعو در اين بحث     

توان به برخي نکات بارز مشکالت و                مي
اي از    هاي کار ما و نيز به پاره             نارسائي
براي .  هاي پاسخ نيافته ما راه پيدا کرد        پرسش

توان به مساله ساختار به عنوان           نمونه مي 
ريشه اصلي مشکالت، مساله پروژه سياسي        
و ابهامات آن، مساله همکاري يا اتحاد با ديگر         

خواه و چگونگي آن، مساله       نيروهاي جمهوري 
هاي    ها و سمتگيري        روشن کردن هدف     

، مساله ذاتي و مداوم بودن بحران،          »جدل«
مساله اسارت در ميراث يک فرهنگ سياسي         

هائي که      از ميان پرسش    .  اشاره کرد  ...  و
هائي چند در گذشته،      رغم تالش     همچنان و به  

ها و    هاي مختلف در بحث      باز هم به مناسبت    
توان از معنا و        ها تکرار شدند، مي       نوشته

مفهوم جنبش در کار ما، جايگاه سه خانواد�         
سياسي وابهامات آن، بحث آلترناتيو و نسبت       

 .»نام برد... ما با قدرت سياسي و
دنبال پايان فاز اول، اعالم کرد که         بهگروه کار   

شده      »چاره انديشي «وارد فاز دوم، فاز        
و چند  باره  نوشته شد        مقاالتي در اين    .است

از نظر  .  جلسه پالتاکي نيز سازمان داده شد       
بندي    من راه درست اين بود که جمع                

هاي بخش اول      تري از مجموعه بحث      مفصل
ها،   گرفت و نکات مشترک آن بحث       صورت مي 

به محورهاي اصلي مشکالت را          قاعدتاکه  
گذاشت، مورد توجه شرکت            نمايش مي  

 .گرفت هاي فاز دوم قرار مي کنندگان در بحث
خالصه جمعبندي      يکدرهر حال اکنون        

اما در ابتدا بايد روشن کرد      .  دردسترس است 
اين    که کدام يک از عوامل برشمرده در             

، نقش اساسي در بروز يا تشديد           جمعبندي
 . ها داشته است مشکالت و نارسايي

 »بهمن اميني و رسول آذرنوش    «بطور مثال،   
مساله ساختار را ريشه اصلي بحران                

شناسند و طبعا در کادر چنين ارزيابي،             مي
پيشنهادات خود را عمدتا بر تغييرات                 

اين در حالي است که      .  دهند  ساختاري قرار مي  
عواملي چون فقدان پروژه           »اکبر سيف  «

سياسي و فقدان يک فرهنگ دمکراتيک چند           
به . شناسد صدايي را عامل مشکالت کنوني مي

کنم، چرا که از نظر         شيدان وثيق اشاره نمي    
در ذات اين جمع سياسي است         »بحران«وي  

 .و بايد با آن همزيست
در خالصه   نگاهي به عوامل برشمرده            

عرض نبودن    گروه کار نشان از هم    جمعبندي  
بطور مثال،  .  و نابرابري بين اين عوامل دارد      

آلترناتيو و نسبت ما با قدرت              «مسئله   
اي در حيات اين جمع        يک بحث پايه    »سياسي

 »اتحاد و همکاري با ديگران      «است و بحث     
يک   »جدل«.  عمدتا يک بحث تاکتيکي است       

تجمع سياسي است که بنا به تعريف خود از           
يک آلترناتيو معين، يک حکومت دمکراتيک و         
الئيک، در مقابل حکومت فعلي ايران دفاع             

خواهد در همين حد       مي  »جدل«آيا  .  کند  مي
خواهد در عرصه     تعريف باقي بماند و يا مي      

عمل سياسي نيز فعال شود؟ به نظر من ابتدا          
بايد روشن شود که اين جمع خود را چه               

هايي براي کار خود      چه برنامه کند،    تعريف مي 
دارد و چه چشم اندازي را پيش پاي خود              

پس از روشن شدن جهات عمومي         .  بيند  مي
توان اندر باب اتحادها و        حرکت است که مي    

ها يا ديگر مسائل با ديگران به بحث            همکاري
 .نشست

در نيمه  «اي با عنوان       پيش از اين در نوشته     
از همان    »جدل«گفتم که      »!راه و نه بحران    

روبرو ابتداي حرکت خود با مشکالت عديده         
. و ساختمان آن در نيمه راه رها شد            گرديد

کنم چاره کار در اين است که از همان           فکر مي 
جا که ساختن اين بنا رها شد، کار ادامه پيدا            

 .به پايان رسد »جدل«کند و بناي نيمه تمام 
به دنبال گردهمآيي سراسري سپتامبر     »جدل«

تدارکات الزم  . در پاريس، رسميت يافت     ۲۰۰۴
گيري چنين تجمعي تقريبا از             براي شکل  

يکسال قبل از آن، يعني پس از سمينار پاريس         
حاصل سه  . ، آغاز شده بود    ۲۰۰۳در ژوئيه    

روز کار نشست نيز عبارت است از يک سند           
و چند بند     »توافقات«سياسي شامل چند بند      

و يک مصوبه براي شوراي             » افتراقات« 
 . هماهنگي

تا پيش از گردهمايي سراسري             » جدل« 
 آرزوي همگان اين   پاريس وجود نداشت و       

  شکل  »جدل«بود که پس از اين نشست،           
اما متاسفانه  .خواهد رفتپيش و گرفتخواهد 

پس از نشست سراسري پاريس،  توشه راه         
چنان فقير بود که درهمان گامهاي          »جدل«

نخستين بامشکالت گوناگون دست به گريبان      
شد و ادامه راه با دشواري فراوان و کندي            

 .خاصي روبرو گشت
محافلي که در فاصله يکسال قبل براي تنظيم         
اسناد و سازماندهي اين جمع سياسي تالش        
کرده بودند، چنان خسته شده بودند که با            
تصويب آن سندسياسي وانتخاب يک شوراي    
هماهنگي، کار را پايان يافته تلقي کرده و             

هايشان،   خوشحال و راضي از نتيجه تالش       
بار ساختن   !!  ضمن ابراز تبريک و تهنيت        

را به دوش شوراي هماهنگي               »جدل«
انداختند که خود نه بر اين وظيفه سنگين آگاه         

 .بود و نه ابزار الزم را در اختيار داشت
درست اين بود که گردهمآيي سراسري            

شوراي .   شد  ناتمام اعالم مي    ۲۰۰۴سپتامبر  
هماهنگي در همکاري با همان محافل قبلي يا         
گروهاي جديد ديگر، مجموعه اسناد الزم           

را تدارک    »جدل«براي ساختن جمع سياسي     
ديد و دومين جلسه گردهمآيي سراسري         مي

اول، که خصلت يک کنگره موسس را داشت،         
شد و پس از بحث و گفتگو و            فراخوانده مي 

روشن کردن تکليف بسياري از مسائل و از          
، پروژه سياسي     »آلترناتيو«جمله  مسئله       

، ساختار مطلوب براي آن، و ديگر          »جدل«
آيي سراسري اول به کار خود        موارد، گردهم 

از اين زمان متولد       »جدل«داد و      پايان مي 
، ۲۰۰۴در سپتامبر     »جدل«سزارين  .  شد  مي

بويژه آن که ماماهاي محترم تعجيل زيادي         
هم براي بيرون آوردن آن داشتند، باعث شد        

هاي ناقص، با        تا طفل معصوم با اندام         
 .اي روبرو شود مشکالت عديده

کنم که بايد براي حل مشکالت،  از  من فکر مي
آغاز   ۲۰۰۴پايان جلسه گردهمآيي سپتامبر       

 چگونه؟. کرد
براساس جمعبندي  شوراي هماهنگي فعلي    -۱

عوامل   »بررسي و چاره انديشي   «گروه کار   
را   »جدل«مهم بروز مشکالت و نارسائيهاي      

. تعيين کرده و به نظرخواهي همراهان گذارد       
حاصل اين نظرخواهي جمعبندي شده و            

 .مبناي کار مرحله بعدي قرار گيرد
موردبحث از دل آن جمعبندي موضوعات        -۲

در دستور کار گردهمايي سراسري بعدي          
هاي کاري و افراد،       گروه.  تعيين خواهد شد   

داوطلبانه مسئوليت تدارک اين موضوعات         
در يک  ها    و اين گروه  رابرعهده خواهند گرفت    

بندي شده، اسناد الزم رابراي         برنامه زمان 
  .ارائه به نشست آينده تدارک خواهند کرد

 هاي مشترك براي ادامه راه گام

 خواهان دمکرات و الئيک ايران پيرامون چاره انديشي بر بحران جمهوري

 احمـد آزاد            

 ديـدگـاه ها
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 14صفحه 
از نظر من موضوعات اصلي عبارتند از           -۳

و   »جدل«، پروژه سياسي     »آلترناتيو«بحث  
 .ساختار

از تعدد موضوعات مورد بحث در               -۴
 .نشست آينده بايد پرهيز کرد

بحث دمکراسي دروني و رعايت               -۵
صدايي و غيره، در دل بحث ساختار              چند

 .طرح خواهد شد
بحث  اتحاد و همکاري  با ديگران در دل             -٦

 .بحث پروژه سياسي طرح خواهد شد
در برگزاري نشست آينده نبايد تعجيل           -۷

کرد و درضمن به آينده محال نيز نبايد               
اهميت دارد که زمان کافي به        .  موکول شود 

 .ها و تدارک الزم داده شود بحث
امروز   »جدل«اين نکته کامال روشن است که       

فرداي گردهمآيي سراسري        »جدل«همان   
چند سالي گذشته است    .  نيست  ۲۰۰۴سپتامبر

هاي دروني،       ها و کشاکش        و درگيري  
بسياري از روابط را تخريب کرده و بسياري        

آن شور و شوق آن روزها جاي        .  را دلسرد 
ها   ها و همدلي     خود را به انتقادات و رفاقت       

هاي چپ و راست       جاي خود را به دلخوري     
اين بهايي است که بايد براي          .  داده است 

اما اگر به وجود     .  کاري خود بپردازيم     ندانم
را   »جدل«چنين تجمع سياسي باور داريم و       

کنيم، پس بايد        اجتناب ناپذير ارزيابي مي      
تالش کنيم خرابي را از همان جايي که آغاز           

اين نقطه سمبوليک شايد     .   شده اصالح کنيم  
ها   ها و درگيري    اجازه دهد تا برخي کشاکش    

فراموش شده و همکاري و همراهي براي           
برداشتن موانع موجود و بازسازي و تکميل        

 .تر شود ، گسترده»جدل«بناي 

 نگاهي به برخي پيشنهادات

هايي که به تازگي منتشر          برخي از نوشته   
جويي، به    شده است، در تالش براي چاره        

رسند که به نظر من نه راه، که             نتايجي مي 
اکبر «از رفيق قديمي خودم       .  بيراهه هستند 

وي در نوشته خود با      .  کنم  آغاز مي   »سيف
خواهان   در راه بازسازي جمهوري     «عنوان  

دموکرات و الئيک و تقويت جنبش                   
خواهي درايران تالش                     جمهوري
چه کار  «، در بخش    )سايت عصر نو  (  »ورزيم

در بازسازي جنبش   «:  گويد  مي  »توان کرد   مي
ج د ل و ترسيم خطوط اصلي اين باز سازي           
بايد بروشني اعالم کرد که همراهان ج د ل به  
صرف تفاهم با سند سياسي اشتراکات و           
پذيرش آن، به عنوان همراه ج د ل شناخته            

اي که بسر     همراهان در هر گوشه   .  شوند  مي
برند و به هر صورتي که تمايل داشته باشند،         

اي که    بشکل فردي ياجمعي، و در هر زمينه        
عالقمند باشند اعم از سياسي تا اجتماعي و          

 توانند  مي... حقوق بشري وهنري و ادبي و

مجموعه اين فعاليتهاي ناهماهنگ، اگر در           
راستاي اهداف و راهبرد سياسي مشترکي         
باشد، به حضور سياسي و تقويت طيف             

خواهان دمکرات والئيک ياري            جمهوري
هاي فردي      همپاي فعاليت  .  خواهد رساند  

هاي    وجمعي آزاد و ناهماهنگ در عرصه          
که اين      اي      گوناگون، ايجاد چتر سياسي      

ها در چارچوب آن جريان يابد،               فعاليت
رسد که الزاما حاصل          ضروري بنظر مي    

تواند    هاي مشترک اين مجموعه مي           تالش
 .»باشد

پس از چندين سال تالش محافل و فعالين            
سياسي براي غلبه بر پراکندگي و يافتن راهي        
براي کار مشترک، نتيجه گيري حيدر تبريزي       
اين است که بايد به دوران قبل از نشست             
سراسري پاريس، يعني دوران محافل و افراد       

 .پراکنده بازگشت
همگان اين بود که  خواست و ّآرزوي مشترك 

خواهان، از      طيف گسترده اي از آزادي        «
هاي گوناگون، پيرامون اين      ها و خاستگاه    افق

اکبر «.  »اصول و مواضع گرد هم آيند            
کند   از نوشته خود تاکيد مي    در جايي     »سيف

بيش از هر چيز بايد بر دو مسئله مهم           «:  که
اول، :  در روند تاسيس ج د ل مکث کرد             

تصميم پاياني سمينار پاريس در زمينه تداوم       
يعني بروز تمايل نيرومند     .  فعاليت اين طيف   

، در  به کار سياسي جمعي و سازمانيافته         
کادري جديد و متفاوت از گذشته وتصميم          

).  تاکيد از من است      (» گيري در باره آن      
نامشترک و   «توان با فعاليت          چگونه مي  
هرکس هرکاري خواست      «و      »ناهماهنگ

کار سياسي جمعي و        ، به      »انجام دهد  
خواهان از    و گردهم آمدن آزادي     سازمانيافته

کادر «دست يافت؟ آيا      هاي گوناگون،      افق
يعني فقدان    »جديد و متفاوت از گذشته است     

هرگونه کادر؟ آيا اين چيزي جز بازگشت به         
هاي پراکنده و کار       گذشته و دوران فعاليت    

 محفلي نيست؟
يافته مباني و     کار سياسي جمعي و سازمان     

توان آنها را به کناري        اصولي دارد که نمي    
در سامان دادن يک       »جدل«مشکالت  .  نهاد

نبايد   »کار سياسي جمعي و سازمان يافته      «
به نفي کار جمعي و تئوريزه کردن                   

بايد .  هاي فردي و محفلي بيانجامد         فعاليت
کار سياسي جمعي و         «نالش کرد تا         

 . سامان يابد »يافته سازمان
تجربه چند سال گذشته نشان داد که ايجاد           

. اي نيست     يک جمع سياسي کار ساده          
هاي کار را بايد يافت و در جهت              پيچيدگي

غلبه بر آنها بايد گام برداشت و تنها در اين            
توان ساختمان نيمه تمام      صورت است که مي   

 . را بايد به پايان رساند »جدل«
 ۲۰۰۸ژانويه  ۲۹  - ۱۳۸٦بهمن  ۹

هر يک يا چند نفري        .  فعاليت داشته باشند   
توانند ضمن اعالم همراهي خويش با ج د           مي

ل، با امضاي خود نسبت به هر موضوع و            
آنها .  گيري نمايند   اي موضع   تحول سياسي 

اي، به    توانند در هر نشست و هر جلسه          مي
نمايندگي از سوي خود، بدون نگراني نسبت        
به بازخواست توسط اين يا آن فرد، شرکت          

ضمن اينکه بحث و گفتگو و نقد             .  نمايند
ها، بدون هيچ حد وحصري،        نظرات وپراتيک 

هاي    در ميان همراهان و طرفداران صدا          
ترين شکل و     مختلف، به آزادترين و محترمانه    

هاي مختلف جريان      با استفاده از مکانيسم     
 .»گردد يافته وتضمين مي

آمده، تعريف  طوالني  آنچه دراين نقل قول       
و حقوق و اختياراتش از        »همراه«عضو يا   

چنين تعريفي را      .  نظر اکبر سيف است       
توان حتي در يک کلوپ التاري يافت چه           نمي

کار قاعدتا در   رسد به يک جمع سياسي که         
اوال فعاليت هنري يا ادبي       .  خود جدي است   

يک   »جدل«دارد؟ آيا       »جدل«چه ربطي به    
جمع سياسي نيست؟ يک شاعر کار ادبي            

کند و در ضمن در يک           خود را دنبال مي     
آيا عضويت  .  حزب سياسي هم عضو است      

وي در آن حزب به اين معني است که آن              
!!کند و هم کار ادبي      حزب هم کار سياسي مي    

آيد که در     ؟  دوم،  از اين تعريف چنين برمي         
، !!اين جمع باز و بسيار بسيار دمکراتيک            

هرکس اجازه دارد تا به نام خودش و به              
سليقه خودش و هرزمان که دلش خواست          

در اين  .  هر کاري که دلش خواست انجام دهد      
محور   »فرد«به ظاهر دمکراسي گل و گشاد،       

قرباني   »جمع«گيرد و      همه چيز قرار مي     
البته بايد پرسيد که آيا در اين            .  شود  مي

ظاهرا يي هم وجود دارد؟         »عجم«فرمول   
ديگر چندان مفهوم     »جمع«چيزي به عنوان     

 !!ندارد
در اين پيشنهاد تنها نيست،          »اکبر سيف «

از وي پيشي      »حيدر تبريزي «رفيق ديگرم    
رود که پيشنهاد يک       گيرد و تا آنجا مي        مي

وي در  .  دهد  سازمان سياسي مجازي مي     
بازنگري انتقادي تجربه   «اي با عنوان      نوشته

_ خواهان دمکرات والئيک                جمهوري
،  )سايت عصر نو     (  »هاي کليدي     پرسش

در شرايطي که کل اين مجموعه        «:  گويد  مي
_ قادر نيست بطور مشترک فعاليت سياسي        

عملي هماهنگ بکند، ولي بطور نامشترک و          
ناهماهنگ، هر فرد يا جمعي در اين مجموعه،         

هاي   ظرفيت بالفعل اين را دارد که در عرصه        
معين فعاليتي را پيش ببرد، چرا نبايد هر فرد          
يا جمعي را آزاد گذاشت که داوطلبانه در هر          
عرصه و بهر شکلي که مايل باشند، فعاليتي          

ها در کل     را پيش ببرند؟ هرچند که اين فعاليت      
 .ناهماهنگ باشد
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  کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 عقب نشيني موقت وزارت كار 

 قانون كار  »اصالحي«در ميزان مواد 
 

 مبارزه و مقاومت جنبش کارگري هاي ضد کارگري رژيم جمهوري اسالمي و سياست

ساز ازسوي وزارت کار درجهت ايجاد         دست
تسهيالت براي سرمايه و انباشت آن و منافع        

داران و پاسخگوئي به معضالت             سرمايه
دار و      دولت به عنوان بزرگترين سرمايه        

بزرگترين کارفرما و انتقال هرچه بيشتر بار        

داري ايران به دوش       بحران ساختار سرمايه  
همانطور که  .  کارگران و زحمتکشان ميباشد    

نايب رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران به           
زماني که وزير   در«:  خبرگزاري ايلنا گفته بود   

کار موضوع اصالح  و بازنگري درقانون کار        
ير قانون کار     غيرا مطرح کرد، مدافعان ت        

شان هرچه زوردتر      انتظار داشتند خواسته   

برآورده شود، اما درعمل ثابت شد که               
متقاعد کردن حاميان اين قانون نيازمند             

رفع «ازاين رو طرح       .»شگرد خاصي است   

همان ترفند و شگرد خاص بود        »موانع توليد 
و وزارت کار و          »دولت امام زمان    «که   

ير غيکميسيون صنايع مجلس رژيم براي ت         
 .قانون کار بکارگرفتند

وزيرکارفراموش کرده است که پس از             
گمارده شدن بر وزارت کار، دريک تمهيد            

داران و دولت،        مشترک از سوي سرمايه      

هاي صنفي کارفرمائي        کانون عالي انجمن    
اي به وزارت کار خواستار         ايران طي نامه   

قانون کار    ۱۹۱نامه اجرائي ماده       تمديد آئين 

از اين رو نامه کانون      .  سال ديگر شدند    ۵تا  
ماده و تبصره قانون کار        ۴۸بر معافيت از     

سال   ۵نفر به مدت       ۱۰هاي زير     در کارگاه 

 . تصريح و تاکيد داشت
دانند درحالي که    کارگران بهتر از هرکس مي     

ا و برنامه وعملکرد ضد کارگري        ه  سياست
دولت احمدي نژاد و وزارت کار جهرمي در          

ها همچنان درحال اجرا است و        تمامي عرصه 
اوضاع و احوال امروز کارگران گواه               

هاي   ها است، گفته     مستندي ازهمان سياست   

وزير کار در اين باب که قانون کار قانوني            
ت و     خزعبالاست، جز               »حمايتي«

هائي براي فريب کارگران، بيش         گوئي  گزافه

 . نيست
اما داليل عقب نشيني موقتي و تاکتيکي وزير        

ماده قانون    ۱۰تا    ۸کار و اعالم اينکه بيش از       
کار نياز به تغيير ندارد و اينکه  وي ناچار              

کارگران جا بزند و      »يحام«شود خود را      مي
در قانون کار فعلي        »اصالحات«تغيير و    

از کارگران معرفي      »حمايت«رژيم را در      

توان به موضوع      ازجمله مي . کند، بسيارند 
نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم و احتمال       
شرکت آن بخش از کارگران که به داليل             

کنند، همچنين    مختلف در انتخابات شرکت مي    
به توازن قوا و مخالفت و رقابت ميان رقبا و           
شرکاي دولت نهم و ديگر جناح رژيم و               

از جمله    )۳(باالخره فشار نهادهاي بين المللي     
   .اشاره کرد) اي ال او(سازمان جهاني کار 

 »دولت امام زمان« وزير کار وامور اجتماعي
آذر ماه در گفتگو با خبرگزاري مهر  ۱۳شنبه 
به دليل ايـنـکـه    )  قانون کار( اين قانون « :  گفت

عرض قوانين مـهـم      بعد از قانون اساسي هم
کشور است، بحث تغيير آن با اصالحات زياد 

جهرمي عالوه بـر آن اظـهـار        .  »منتفي است
درمورد اصالح قانون کار و   « اگرچه :  داشت

امـا     » ضرورت آن خيلي صحبت شده اسـت 
درخصوص اصالح قانـون کـار اخـتـالف         « 

هاي نوع اصالحات و  هايي نيز درزمينه سليقه
چگونگي تغيير در بندهاي مختلف قانون کـار  

ولـي تصـريـح کـرد کـه               . » طبيعي اسـت   
 ۱۰۰انتظار تغييرات بـيـش از          )۱(ها بعضي«

ماده قانون کار دارنـد     ۲۰۳اي را از کل  ماده
ولي ما در وزارت کار و امور اجتمـاعـي بـا      

هاي کارشناسي و کامل به اين نتيجه  بررسي
مـاده، مـواد      ۱۰تا  ۸ايم که جز حدود  رسيده

.  » ديگر قانون کار نيازي بـه اصـالح نـدارد       
يادآوري اين نکته خالي از اهميت نيست کـه    
وزير کار همچنين به گـزارش خـبـرگـزاري       

در ديدار با اعضاي کانون همـاهـنـگـي     )  مهر(
خـطـاب بـه آنـان            ) ۲( شوراي اسالمي کـار   

 »حمـايـتـي   « قانون کار يک قانون « گويد  مي
قانون کار براي حمايت از کـارگـران       .  است

است و اصالح آن هم بايد در خدمت مـنـافـع    
وي اعتراضات، اعتصـابـات   .  » کارگران باشد

هاي مستقـل   هاي کارگران و تشکل و مخالفت
قانون کـار را       » اصالحات« کارگري برعليه 

ما قوانيـن را اصـالح       « جنجال ناميد و گفت 
کنيم که هم به نفع کارگر باشد و هم منافع  مي

کارفرما درنظر گرفته شود تا به چرخه توليد 
جهرمي مشـکـالت     .  » و اشتغال آسيب نرسد

ارزيابي کرد  » ريشه اي« فراروي کارگران را
خـواهـد      وقتي کارگر از کارفرما مي« و گفت 

که بدون رعايت قانون کـار و بـا شـرايـط           
نامناسب وي را به خدمت بگـيـرد، افـزايـش       

هـا را     تواند جلو سوء استفاده ها نمي بارزسي
 و   و خوب صد البته وزير بـيـچـاره   .  » بگيرد

وزارت کار و امور اجتماعي با اين کـارگـران   
اوال به پشيـزي   کاراما افاضات وزير.  چه کند

نمي ارزد و ثانيا نظرات، عملکرد و تفکر وي   
هاي ضد کارگـري ايـن      ناظر برعمق سياست

رژيم و درخدمت امنيت سرمايـه و مـنـافـع         
داران و سرمايه دولتي و خصوصـي   سرمايه

 ۴۴هـاي اصـل       و در راستاي اجراي سياست
قانون اساسي جمهوري اسالمـي در ادامـه       

 خصوصي سازي هاي گسترده حتي در 

و در      صنايع سنگين، راهبردي و نفت و گاز
هاي نئوليبراليسم جهانـي و     راستاي سياست

پيروي از منويات بانک توسعـه جـهـانـي و         
المللي پول است که در پائين بـه     بين  صندوق

 .آن خواهيم پرداخت
 به عقب نشيني تاکتيکي     ناما پيش از پرداخت   

قانون   »اصالح«وزير کار درمورد      و موقتي 
کار، تأکيد براين موضوع اهميت دارد که            
. جهرمي دچار فراموشي و نسيان شده است       

خطاب به    ۱۳۸۵چرا که جهرمي در آبان ماه        
نبايد به  )  کارگران(شما  «:  کارگران گفته بود  

به مهارت و انضباط    .  قانون کار متکي باشيد   
قانون (اين قانون      »کاري خود متکي باشيد    

ها نياز به اجرا ندارد       درصد بنگاه   ۹۵در  )  کار
وزير کار فراموش کرده     .  »و مثتثني هستند  

 »اصالح«نويس در باب        که خود دو پيش     
قانون کار بر عليه کارگران منتشر کرده است 

تغيير قانون  «:  و در اين خصوص گفته بود       
کار حاصل اجماع و تصيم گيري در باالترين        
نهادهاي جمهوري اسالمي بوده است و با          
تصويب سند فرابخشي توسعه و اشتغال           
برنامه چهارم  و ابالغ آن توسط سازمان            
مديريت، تغيير قانون کار به اولويت اول             

 .»وزارت کار و امور اجتماعي تبديل شد           
اصالح «:  جهرمي فراموش کرده که گفته بود      

قانون کار حکم برنامه چهارم توسعه               
باشد و ما موظفيم که اصالح قانون کار را         مي

اجتماعي به مجلس   _  مطابق شرايط اقتصادي  
و در نتيجه        »شوراي اسالمي ارائه کنيم      

اصالح «وزارت کار بايد نسبت به تهيه اليحه        
پذيري    درجهت ايجاد انعطاف       »قانون کار  

بيشتر، کاهش تعهدات غيرضروري کارفرما       
هاي بين  نامه و انطباق با استانداردها و مقاوله

المللي، کنسولي و تحوالت جهاني کار، امحاي       
هاي اجتماعي و به        تبعيض در همه عرصه     

ويژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه         
هاي عالي    کانون«ها و      گيري تشکل   شکل

 .»و کارفرمايي اقدام نمايد »کارگري
به عبارت ديگر آنچه هدف اين تغييرات و             

حاکم کردن هرج و مرج        ،است  »اصالحات«
و قانون جنگل در مناسبات ميان کارگران و         

لغو و حذف تدريجي قانون         ،سرمايه داران 
کار و مقررات زدائي ازمناسبات کار و تبديل        

اي و بدون        قانون کار به قانوني توصيه        
تحديد هرچه بيشتر دايره       و  ضمانت اجرائي 

جلوگيري از ايجاد        همچنين   مشمول آن،  
 هاي هاي مستقل کارگري وايجاد تشکل تشکل
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تامين اجتماعي و بيمه بيکاري و بازنشستگي        
همه باشند،    که از اهداف مورد نظر جهرمي مي      

داران و دولت     از يک سو بيان تعرض سرمايه     
حامي آنها به سطح معيشت و حق حيات              

از سوي ديگر، در راه اجراي              وکارگران   
المللي   هاي بانک جهاني و صندوق بين       سياست

پول و پيوستن به سازمان تجارت جهاني و           
فراهم کردن شرايط امن و امنيت براي                

سرمايه گذاري داخلي و        «سرمايه، جهت     
هاي   مزيت«به منظور استفاده از         »خارجي
به قيمت فراهم کردن کارگر ارزان و         »موجود

 .غارت آنان است
هدف حذف حقوق و برخورداري       _  چهارم  

هاي بيکاري و تامين اجتماعي       کارگران از بيمه  
مدتها است  .  و بازنشستگي را دنبال مي کند       

که شوراي عالي اشتغال به رياست احمدي           
کند و وزير کاررا موظف کرده         نژاد تالش مي  

نامه پيشنهادي را براي کاهش               تا آئين  
هاي تامين اجتماعي به شوراي       هاي بيمه   هزينه

جهرمي در باره کاهش    .  عالي اشتغال ارائه کند
شهريورماه گذشته    ۱۸السهم کارفرما در      حق

ما «:  به گزارش روزنامه کارگزاران مي گويد      
گذاري را    يکي از موانع توليد وتوسعه سرمايه     

هاي   هاي مبادله در بنگاه       در کاهش هزينه   
دانيم و سهم کارفرما دربيمه          اقتصادي مي 

 .»کارگران يکي از عوامل هزينه زا است             
داران و    کند چنانچه سرمايه    جهرمي تاکيد مي  

کارفرمايان براي تامين نيروي انساني خود از       
نيروهايي که توسط وزارت کار معرفي              

شوند استفاده کنند، تا پايان برنامه چهارم         مي
توسعه ازپرداخت سهم بيمه کارفرما معاف         

يکي «:  گويد  مي  ويعالوه بر اين      .  »هستند
کنيم آن است     هائي که دنبال مي     ديگر از حرکت  

هاي بيمه بازنشستگي و      که تفکيکي بين هزينه   
. بيمه درمان پايه با بيمه تکميلي قائل شويم          

اگر اين تفکيک ايجاد شود، هزينه پرداختي           
توسط کارفرما بايد آن هزينه پايه باشد و            

تکيه .  بخش تکميلي ازطريق ديگري تامين شود     
سهم (ما براين است که بايد اين پرداخت ها            

وي اضافه مي کند      .»کاهش يابد )  کارفرمايان
ما به دنبال راهي هستيم تا سازمان            «که  

تامين اجتماعي را قانع کنيم که با افزايش              
تواند   هايش کاهش يافته و مي       هزينه  ،اشتغال

اي که از      ها، سهم بيمه     پس از کاهش هزينه    
معني .  »کارفرما دريافت مي کند، کاهش دهد      

هاي وزير کار مانند      گوئي  ها و گزافه    اين لفاظي 
، با توجه به شکست همه           »اشتغال زائي  «

زائي دولت احمدي نژاد و       هاي اشتغال   سياست
و طرح    »خود اشتغالي «هاي    از جمله طرح   

 گزارش  که  »بنگاه هاي کوچک زود بازده      «
 رئيس بانک مرکزي دولت احمدي نژاد         اخير

، هيچ مفهومي   کند  نيز اين موضوع را تائيد مي     
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اين نکته اهميت دارد که وزير کار         ياد آوري   
در قانون    »اصالحات«کماکان بر تغييرات و      

ما در انجام اين    «:  کار تاکيد دارد و  مي گويد      
اي نداريم، اميدواريم تا پايان         کار هيچ عجله   

برنامه چهارم بتوانيم با کمک دولت، مجلس،         
کارگران و کارفرمايان، اين اصالحات را که          

جهرمي   .»مورد نياز کشور است تهيه کنيم        
وزارت کار شماي    «همچنين تاکيد دارد که       

سازماني خود را بر اساس مأموريت خود           
تعريف کرده و به دنبال جهش در اقتصاد             

دبيرخانه «گويد    وي مي .  »مولد کشور است   
شوراي اشتغال ازسازمان مديريت به وزارت       

سال گذشته به      ۱۰کار منتقل شده زيرا در        
دليل حجم کاري آن سازمان، اين شورا              
تشکيل نشده بود و درحال حاضر به دليل            
اهميت مسئله کارگري، شورا درحضور رهبر       

 اهللا  همچنين عزت .  »انقالب تشکيل شده است    
زارعي دبيرکميسيون اجتماعي دولت احمدي       

شهريورماه گذشته اعالم کرد که        ۲۲نژاد در   
بررسي اصالحيه قانون کار متوقف نشده         «

هاي    است و پس از بررسي در بخش               
ها و      کارشناسي دولت و تائيد کميسيون         

هاي مرتبط، اين اصالحيه در دستور         دستگاه
وي به      .»کار هيأت دولت قرار مي گيرد          

داران خصوصي و دولتي اطمينان            سرمايه
سرانجام دولت نهم کار تغيير       «دهد که      مي

 .»مواد قانون کار را يکسره خواهد کرد
اي که      ماده   ۱۰تا      ۸گرچه توضيح دقيق       

قانون کار    »اصالح«جهرمي براي تغيير و        
داند ازحوصله اين مقاله خارج است،         کافي مي 

نمايد   اي کوتاه به آنها ضروري مي       ولي اشاره 
هاي   و عالوه بر آن، خود بيانگر عمق سياست       

 .ضد کارگري رژيم خواهد بود
مورد تاکيد جهرمي      »اصالحات«تغييرات و    

و   ۲۴و    ۲۱و    ۷در قانون کار عبارتند از مواد       
و مواد مربوط به فصل ششم      ۱۹۱و  ۴۱و  ۲۷

قانون کار که نوع و چگونگي برپائي                  
اين مواد  .  هاي کارگري را مد نظردارد       تشکل

در کليت خود اهداف و مقاصد ذيل را دنبال            
توجه به    گر چه بايد تاکيد کرد که با      .  مي کنند 

اينکه براساس اخبار و اطالعات منابع رسمي        
 )۴(درصد کارگران ۷۰جمهوري اسالمي بيش از   

. کشور با قراردادهاي موقت مشغول به کاراند      
در پايان قرارداد يکساله، شش          از اين رو   

روزه، يکماهه و حتي پس       ۸۹ماهه، سه ماهه،    
قانون کار    »اصالح«هاي    نويس  از ارائه پيش  

روزه و    ۲۹از سوي جهرمي، قراردادهاي        
حتي سفيد امضاء، اين کارگران اخراج شده          

حتي با احتساب مدت کار،        .  شوند  تلقي مي 
هيچ حقوقي چه درعرصه بيمه بيکاري و چه  از

هاي تامين اجتماعي و              در مورد بيمه      
 :بازنشستگي برخوردار نخواهند بود

 استراتژي رژيم وراهبردهاي وزارت کار _ يکم

تبديل قانون کار از قانوني اجرائي به قانوني         
اي که اصوال هيچگونه مسئوليت و           توصيه

داران در نظر نمي        تعهدي را براي سرمايه     
گيرد و در راستاي حذف، لغو تدريجي قانون        
کار و مقررات زدائي از روابط کار و معمول          

 »تراضي و توافق طرفين   «ورايج کردن اصل    
 داران،  درمناسبات ميان کارگران و سرمايه      

محدود کردن هرچه بيشتر دايره          همچنين
 . شمول قانون کار است

و آزاد کردن اخراج       »قانوني«هدف  _  دوم  
داران   کارگران و امکان برخورداري سرمايه     

يکجانبه براي فسخ      »حق«و کارفرمايان از   
اين .  کند  قرارداد کار با کارگر را دنبال مي         

يرات مفهومي جز لغو قانون کار و محدود        غيت
 . کردن دامنه شمول آن نخواهد داشت

کاهش توليد و    «هائي مانند      افزودن تبصره 
کاهش توان جسمي   «و    »تغييرات ساختاري 

به ماده    »کارگر که موجب رکود توليد گردد      
اصوال بندهاي قابل      قانون کار فعلي که      ۲۱

، تفسير به راي از سوي سرمايه داران است         
که تالش دارند    اند    کشدار و مبهم   ي  عبارات

اساساً  هر نوع قانون و محدوديت را از سر           
حتي امنيت   .  راه اخراج کارگران بردارند       

شغلي کارگر را در مدتي که قرارداد کار وي          
جاري است نيز منتفي و زمينه اخراج وي را          

داران قرار    بي قيد و شرط دراختيار سرمايه      
همچنين اجازه تعطيل و يا تغيير          .  دهد  مي

بخش يا تمام کارخانه يا کارگاه در قالب طرح 
 »شرايط اقتصادي «و يا     »تعديل ساختاري «

براين اساس  .  شود  داران داده مي    به سرمايه 
داران در هر شرايط و به هر دليلي که  سرمايه

دهد   به آنان اجازه مي     »قانون«خود بتراشند،   
که به بهانه احساس کمبود نقدينگي و يا              
مشکل فروش و يا مثال با اعالم اينکه کارخانه 

 .ورشکسته است، کارگر را اخراج کنند
هدف بازگذاشتن دست سرمايه داران _ سوم 

و دولت براي پرداخت هرچه کمتر دستمزد و        
. استثمار شديدتر کارگران را دنبال مي کند         

نفي پرداخت حداقل دستمزد کارگران              
براساس نيازهاي زندگي انساني و حتي آنچه       

، داري معمول است    که دريک جامعه سرمايه    
هزينه و  د  بر اساس سب    يعني حداقل دستمزد  

تالش براي رايج کردن و توافق و              ،تورم
رضايت کارگر با سرمايه دار در پرداخت           

جمعي   هاي دسته   و مخالفت باپيمان  دستمزد  
عالوه برآن،  .کار از اهداف اين تغيرات هستند

معيار قراردادن تعيين حداقل دستمزد بر           
و مرتبط کردن      »شرايط اقتصادي «مبناي  
که اصوال هيچ ارتباطي به       »وري  بهره«آن با   

همچنين تالش    .ردتعيين حداقل دستمزد ندا    
 »اي  منطقه«براي تعيين دستمزد به صورت       

و خارج کردن آن از دايره شمول قانون کار          
 و حذف وعدم برخورداري ازحقوق و مزاياي 
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هائي که او مدافع سرسخت       ها و آرمان    ارزش
ها انسان    آنها بود، بزرگ و براي ميليون         

 اکنون او رفته . اند و هنوز هستند مقدس بوده
هاي او همچنان پا       است اما، اهداف و آرمان     

هاي او در     بر جا هستند و شجاعت و توانائي      
تالش براي ايجاد جهاني ديگر و عاري از             
آوارگي جنگ و ستم و استثمار، چراغ               
راهنماي همه کساني است که بر اين اهداف          

فشارند و ياد و نام جرج حبش، در            پاي مي 
تر و اراده آنها را       اين راه، عزم آنها را  جزم       

 .تر مي کند مقاوم
ياد رفيق جرج حبش، رفيق همه مبارزان راه         

داريم و اراده و       آزادي و عدالت را پاس مي      
ستائيم و فقدان او را بار ديگر          عزمش را مي  

بر مردم فلسطين، ياران و همراهان او و همه         
 .گوئيم دوستدارانش تسليت مي

 .يادش جاودان و راهش پر رهرو باد

 ۲۰۰۸ژانويه  ۲۷_  ۱۳۸۶بهمن  ۷

  17صفحه 
و عالوه  .  از حقوق بيمه بيکاري و تامين اجتماعي وبازنشستگي ندارد         

المللي پول و بانک       هاي صندوق بين     برآن، به معناي اجراي برنامه      
توسعه جهاني و گسترش خصوصي سازي بر اساس راهبردهاي              

اين درحالي است که بر . پيوستن به سازمان تجارت جهاني خواهد بود
اساس اظهارات مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي، ميزان بدهي         

داران تا دو سال قبل به سازمان تامين اجتماعي از مرز                    سرمايه
هزار ميليارد تومان گذشته است و عالوه برآن، دولت امروز                   يک

هزار ميليارد تومان به صندوق تامين اجتماعي، يعني              ۷نزديک به    
کوشد تا    امروز وزيرکار مي   .  کارگران و زحمتکشان، بدهکاراست     

 . کارگران را از برخورداري از اين حقوق محروم کند
کارگران و ايجاد موانع بر سر         يابي  هدف جلوگيري از تشکل   _  پنجم  
مطالبات و    .کند  هاي مستقل کارگري را دنبال مي         برپائي تشکل   راه

اعتراضات کارگري را سرکوب و همچنين فعالين کارگري را دستگير           
... همان گونه که محمود صالحي، منصور اسانلو و       .  و روانه زنذان کند   

 . اند به اتهامات واهي دستگير و راهي زندان شده
کند که      وزارت کار جهرمي همچون وزراي قبلي کار تالش مي                

هاي   بندي تشکل   ساز خود را بوجود آورد و با سرهم         هاي دست   تشکل
دولتي از ميان جوامع اسالمي کار، عناصر بسيج و باندهاي وابسته به            

هاي   اش مانع ايجاد تشکل     امنيتي_  دولت احمدي نژاد و شرکاي نظامي       
آذرماه گذشته بر اساس      ۵ه جهرمي در    کچنان.  مستقل کارگري گردد  

موضوع «:  گويد  گزارش خبرگزاري وزارت کار و امور اجتماعي مي         
هاي کارگري و کارفرمايي مطرح بوده است و حدود يک سال                تشکل

هاي جديد شد که خوشبختانه فراگيرتر،          وقت صرف تشکيل کانون    
 .                                                                          »تر هستند پوياتر و پرنشاط

هايي عالوه برآنکه ناقض              چنين تشکل       کردنبندي        سرهم
درخصوص   ۸۷هاي سازمان جهاني کار مانند مقاوله نامه           نامه  مقاوله

در باب    ۹۸هاي کارگران و همچنين مقاوله نامه          آزادي برپائي تشکل  
اصوال برسرراه    ،هاي دسته جمعي، خواهد بود         مذاکرات و پيمان   

 .آورند هاي مستقل کارگري مانع بوجود مي برپائي تشکل
باتوجه به مبارزات و اعتراضات و مقاومت جنبش کارگري در تمامي            
اشکال ممکن، چه درعرصه قانوني و چه فراتر از قوانين جمهوري                
اسالمي و همه تمهيدات وزارت کار و نظام جمهوري اسالمي براي               

 سرکوب مبارزات کارگران و جلوگيري از گسترش و جلو رفتن آن، 

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق          
ايران، همچون همه دوستداران جنبش مردم        
فلسطين، خود را در اندوه فقدان رفيق جرج          
حبش، رهبر جبهه خلق براي آزادي فلسطين،        

هاي چپ خاورميانه     يکي از موثرترين چهره    
و جهان در طول بيش از نيم قرن گذشته،             

داند و فقدان رهبر ملي مردم            سوگوار مي 
فلسطين را به کميته مرکزي جبهه خلق براي         
آزادي فلسطين، مردم فلسطين و همه               
دوستداران آزادي و عدالت اجتماعي در            

 .گويد جهان و نيز خانواده  او تسليت مي
جرج حبش به تعبير ابوماذن، رهبري               

 هاي برجسته و  ساز و يکي از شخصيت تاريخ

هائي را به جلو       مبارزات کارگران و جنبش کارگري توانسته گام           
هاي به جلو، داراي نقاط ضعف        رغم اين گام    اما اين جنبش علي   .  بردارد

يافتگي سراسري، عدم         پراکندگي، عدم سازمان     .  زيادي است  
هاي اين جنبش     هاي مستقل سراسري از ضعف      برخورداري از تشکل  

ترديدي نيست که تعرض و تهاجم اين رژيم به خودي خود              .  هستند
 . کما اينکه تا کنون متوقف نشده است. متوقف نخواهد شد

يافته، آگاهانه و سراسري و مستقل جنبش کارگري،            مبارزه سازمان 
هاي   هايي براي تحقق پايدار حقوق و خواست         ضرورت برداشتن گام  

 ۱۳۸٦بهمن ماه   . کارگران خواهد بود
 

هاي سرمايه داران      اتاق بازرگاني و صنايع معادن و همچنين برخي تشکل            _  )  ۱(
هاي، گستره و شمول قانون       خواستار تغيرات عمده و اساسي درقانون کار درعرصه        

داران و نا ديده انگاشته شدن آن به وسيله قانون کار،  کار، عدم امکان مديريت سرمايه
هاي کارگري، لزوم     داران، موضوع تشکل    تعهدات و الزامات يک سويه براي سرمايه       

هاي کارگري و      توجه به نقش ارشادي و بستر سازي دولت و کمک به تشکل                   
 . کارفرمائي

هاي دست ساز خود، کانون عالي           جهرمي براي سرهم بندي کردن تشکل        _  )  ۲(
شوراهاي اسالمي کار را که وابسته به خانه کارگر و جناح رقيب بودند، محدود و                    

" مرکز همايش صدا و سيما    "در    ۱۳۸۵بهمن    ۱۲منحل نمود و با انتشار بيانيه اي در          
 .  را به راه انداخت »کانون عالي شوراها«تشکل ديگري به نام 

)  اي ال او  (از سوي سازمان جهاني کار        که  اعزامي  گروه  ۱۳۸٦هشتم آبان ماه    _  )  ۳(
حمايت (  ۹۵و  )  آزادي انجمن ها  (  ۱۱۱هاي    با هدف بررسي چگونگي اجراي کنوانسيون     

خانم کلوپاترا دامبيا که دبيرکل استانداردهاي بين          .به ايران سفر کردند   )  از دستمزد 
آميز   المللي کاراست، اعالم کرد برخي مواد درقانون کار ايران وجود دارد که تبعيض             

هاي صنفي    اين گروه در نشست خود با کانون عالي انجمن           .  و به نفع دولت است     
آميز و به نفع دولت خواند، از          کارفرمايان ضمن اينکه قوانين کار در ايران را تبعيض         

 .را هرچه زودتر اصالح کند) قانون کار(دولت ايران خواستند که اين قوانين 
ايران از  «:  الرضا ثروتي نماينده مجلس و عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت           موسي

اين .  نامه الحاقي سازمان جهاني کار، سه مقاوله را نپذيرفته است                  هشت مقاوله 
اما کميسيون اجتماعي   .  موضوع هنوز از سوي دولت به کميسيون ارائه نشده است            

هنوز شرايط  «گويد    نماينده دولت مي  .  »نامه موافقت دارد    مجلس با اين سه مقاوله     
 . »نامه فراهم نشده است جمهوري اسالمي براي اجراي سه مقاوله

. کنند  درصد کارگران اعالم مي     ۸۵برخي آمار، گستره کارگران موقت را بيش از     _ ) ۴(
هاي   نماينده مجلس طرح دو فوريتي تبديل قرارداد         ۱۱۴در ديماه گذشته در حالي که        

سال سابقه کار به قرارداد دائم را         ۱۰موقت کارگران و کارکنان قراردادي با بيش از          
به عبارت ديگر، نمايندگان    .  به مجلس آوردند، يک و دو فوريت اين طرح راي نياورد            

شدند، قرارداد آن     کارفرمايان موظف مي  «بر اساس اين طرح     .  راي خود را پس گرفتند    
سال سابقه دارند را به قرار داد         ۱۰دسته از کارگران و کارکنان مشاغلي که بيش از           

قرارداد از سال پنجم تا سال دهم هم به صورت قرارداد پنج ساله با               .  دائم تبديل کنند  
 .»حق فسخ قرارداد از سوي کارفرما باشد

 اطالعيه کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 در سوگ جرج حبش رهبر ملي مردم فلسطين
 و جبهه خلق براي آزادي فلسطين

با .  تاثيرگذار قرن بيستم در خاورميانه بود       
درگذشت او مردم فلسطين يکي از رهبران          
برجسته خود را، جهان عرب يکي از                 

هاي شاخص خود را، مبارزان                 چهره
آزاديخواه و چپ جهان يک از پرشورترين          
ياران خود در مقابله با سرکوب و سلطه و            

عدالتي را، از دست دادند  و ما فدائيان               بي
 .ترين حاميان خود را خلق، يکي از قديمي

با درگذشت جرج حبش، رهبري بزرگ چشم        
از جهان فرو بسته است که تاثير حضورش،         
همچون حضور جنبش فلسطين که خود يکي        

هاي اصلي آن بود، به مراتب بيش از           از پايه 
 .اي فلسطين بود حضور جغرافيائي و منطقه
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 دانشجويان زنداني

 در ايران

 ١۹صفحـه    ١۳٨۶بهمن    ١۵١اتحـاد کـار     

گذار و دبيركل جبهه خلق        جرج حبش  بنيان    
ژانويه در    ۲٦براي آزادي فلسطين، شنبه        

دنبال يک    هسالگي و ب    ۸۳شهر عمان در سن     
او يکي از رهبران پر       .  سکته قلبي درگذشت   

آوازه جنبش رهايي بخش مردم فلسطين و از        
هاي پيگير مبارزه در راه عدالت                چهره

 .اجتماعي بود
 »لد«در شهر        ۱۹۲۵رفيق حبش درسال       
او فرزند يک خانواده     .  درفلسطين متولد شد  

به .  مسيحي ارتودکس و نسبتا مرفه بود          
اش، به کتاب و      تشويق و ياري مادر فرهيخته    
شانزده .  مند شد   مدرسه و دانش و هنر عالقه     

ساله بود که موفق به گذراندن امتحان               
سپس به مدت   .  المقدس شد   متوسطه در بيت  

. دو سال معلم يکي از مدارس شهر لد بود            
ها همزمان با مبارزات اعراب             اين سال  

فلسطين با نيروهاي اشغالگر انگليس بود که        
بعد از سقوط امپراطوري عثماني، سرزمين        

الحمايه و مستعمره خود        فلسطين را تحت    
ها براي مقابله با        انگليسي.  قرار داده بود    

روحيه ضد استعماري در فلسطين، دست          
هاي تروريستي صهيونيست را در            گروه

و دهشت افکني ميان اعراب باز           خرابکاري
خانواده حبش از نخستين       .  گداشته بودند  

ها بودند که نخست           قربانيان اين ناامني    
مجبور به جابجايي و آوارگي در داخل              
فلسطين و سپس فرار اجباري از سرزمين          

در اين ميان حبش جوان      .  اصلي خود شدند  
به عنوان دانشجوي رشته      ۱۹۴۴که از سال    

پزشکي در دانشگاه آمريکايي بيروت پذيرفته      
شده و به لبنان آمده بود، تحت تاثير                  

هاي فرهنگي و مبارزات ملي، به همراه         جريان
برخي ديگر از دانشجوياني که از ساير              
کشورهاي عربي به تحصيل در لبنان               

عروه (مشغول بودند، محفلي فرهنگي به نام          
 .تشکيل داد) الوثقي
، تقسيم فلسطين و تاسيس دولت       ۱۹۴۸سال  

اسرائيل که با نخستين آوارگي بي بازگشت         
صدها هزار فلسطيني و نخستين منازعه            

ها ويهوديان در فلسطين همراه بود، به          عرب
او .  نقطه عطفي در زندگي حبش تبديل شد         

دانشگاه را موقتا رها کرد  و براي ياري               
رساندن به آوارگان ومجروهان جنگي به          

تلخي اين دوران براي        .  فلسطين برگشت  
حبش، بويژه با کشته شدن برادر بزرگترش        

اش مجبور به ترك فلسطين       و اين که خانواده   
 . تر شد و مهاجرت به لبنان شدند، بسي عميق

  جـرج حـبـش درگـذشـت 
جبهه خلق درزمينه تقويت همبستگي بين            
المللي براي حمايت از مردم فلسطين همواره         

اي برخوردار بوده است  و          از جايگاه ويژه   
شخص حبش نقش بارزي در تقويت رابطه           

بخش   خواه و آزادي    هاي ترقي   جبهه با جنبش  
در اين ميان سازمان    .  در جهان ومنطقه داشت   

چريکهاي فدايي خلق ايران در دوران مبارزه         
عليه رژيم شاه، ازپشتيباني همه جانبه و علني        
جبهه و شخص رفيق جرج حبش برخوردار          

 .بود
جبهه، حبش به دليل باال       ۲۰۰۰درکنگره سال   

بودن سن و به رغم اصرار رفقايش، از کانديد         
با .  شدن براي پست دبير کلي امتناع کرد           

همه، تا آخرين لحظه دوشادوش يارانش          اين
 .کرد مند مي بود وآنها را از همفکري خود بهره

با مرگ حبش يکي ازرهبران و مشعل داران          
جنبش آزادي بخش مردم فلسطين و يکي از          
مناديان عدالت اجتماعي از ميان رفت و ما نيز         
در کنار مردمش سوگوار فقدان او هستيم و          

 . داريم يادش را گرامي مي

 »لد«لقبي که در بيمارستان      (  »حکيم«اين بار 
روي او گذاشته بودند و به اسم مستعار او            

در بازگشت مجدد به     )  در جنبش تبديل شد    
دانشگاه بيروت، بيش از آنکه در پي اتمام             
رساله پزشکي خود باشد، به عنوان يک مبارز        

اي در جستجوي ياران استوار و ثابت           حرفه
قدم براي دامن زدن به يک جنبش انقالبي و            
تشکيل سازماني پاسخگوي شرايط جديد          

در اين  .  طلبي ملت خود شد       مبارزه و حق   
مرحله همراه با وديع حداد که او نيز پزشک و          

جنبش مليون  «از همرزمان وي در تاسيس         
بود، به ايجاد يک مجتمع آموزشي و           »عرب

هاي آوارگان    بهداشتي در يکي از اردوگاه       
اين محل بزودي   .  فلسطيني در اردن اقدام کرد    
هاي جنبشي او و       به پايگاه مهمي جهت ايده      

 .يارانش تبديل شد
جنبش مليون عرب با رشد مبارزه مسلحانه          
جنبش فلسطين و بويژه در پي شکست ارتش         
کشورهاي عرب در برابر اسرائيل در ژوئن          

بخش ترقي  .  ، با چالشي جدي روبروشد    ۱۹٦۷
قهرمانان “خواه اين جنبش شامل سه جريان         

جبهه آزاديبخش  “و  ”  جوانان انتقام “،”بازگشت
که عمدتا به افکار مارکسيستي          ”  فلسطين

گرايش داشتند، به فکر تاسيس جبهه خلق            
جرج حبش در    .  براي آزادي فلسطين افتادند    
ورود اين جبهه   .  راس اين تحول قرار داشت     

به سازمان آزادي بخش فلسطين وقرارگرفتن      
درکنار الفتح، راديکاليسم انقالبي را درجنبش       

 .مقاومت فلسسطين تقويت کرد
جرج حبش وجبهه خلق بارزترين نماينده خط        
سياسي دموکرات وراديکال درجنبش فلسطين     

وي در تمام    .  و در مقابله با اسرائيل بود         
سالهاي مبارزه مسلحانه جنبش فلسطين، از        
دشمنان سرسخت اسرائيل بود و اين دولت          

 .بارها تالش کرد تا وي را به قتل برساند
هاي پر فراز و نشيب از سپتامبر         در تمام سال  

سياه اردن تا امضاي قرارداد اسلو و در طي          
مردم فلسطين، حبش و جبهه خلق          دو انتفاضه 

هاي مهم مخالف با       به عنوان يكي از جريان      
جانبه به اسرائيل، به        واگذاري امتيازات يک   

حبش از جمله     .  مبارزات خود ادامه دادند      
بود و      »قرارداد اسلو  «منتقدان سرسخت     

دادن مخالفت خود و مشروعيت          براي نشان 
ندادن به اسلو، بازگشت به مناطق تحت               
نظارت تشكيالت خودگردان را به پذيرش حق       

شدگان مشروط ساخت که      بازگشت همه رانده  
 .تا کنون متحقق نشده است
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را در ايران تشکيل ميدهد و الزم بود کـه بـا     
همان توجه به مساله گذار و يـا تـکـامـل از         
پيشاهنگ مبارز در رسيدن به حزب انقالبـي،  

 .پرداخت مي
ولي شکي نيست که شهادت رفيق پويان بـود  
که باعث شد در بحث و گسترش اين مسـالـه   

از اينجا مسئوليت رفـقـاي   .  وقفه حاصل شود
ديگر در الهام از اين ميراث مهر خـورده بـا       
خون و تجربه اندوزي و مسلح شدن به آن و 

پايان رساندن مـورد يـاد        سپس اقدام در به
شده و ضـرورت انـجـام آن بـا آگـاهـي                 

لنينيستي و بر پايـه تـجـربـه       _  مارکسيست 
هاي ايران و طـبـقـه         مبارزاتي آموزنده خلق

کارگرش و پيشاهنگان فدائي مبارزش پـيـش   
 .ميآيد

در پايان اين مقدمـه کـوتـاه بـراي کـتـاب،             
خشنودم که بنام خود و بنام جبهه خلق براي 
آزادي فلسطين و بنام خلق مبارز فلـسـطـيـن     

هـاي     تاکيد کنم که ايمان مـا بـه پـيـروزي          
شان عليه  هاي ايران در مبارزه قهرمانانه خلق

نشانده  رژيم ارتجاعي و شووينيستي و دست
و عليه هر نيروي امپرياليستي که پشت ايـن    
رژيم ايستاده است، ايمانـي مـطـلـق اسـت،          
ايماني کامل، همانگونه که به پيروزي خلقمان 
عليه دشمن امپرياليستي و صيهونيـسـتـي و      

همه ما امـروز  .  ارتجاعي مشترک ايمان داريم
اي    براي آزادي تمام منطقه و طـرح آيـنـده       

دموکراتيک و پيشرو مبارزه ميکنـيـم، بـراي      
صلح و برادري واقعي و به عنوان بخشي از   

کشـي يـا      جهان آزاد و خالي از هرگونه بهره
جهاني که عـدالـت و صـلـح و             ... .  تسلط و

 .سوسياليسم در آن برقرار باشد
 دبير کل جبهه خلق براي آزادي فلسطين

 دکتر جرج حبش

 جـرج حبـش

 مقدمه بر كتاب
 »ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا«

 اثر امير پرويز پويان
رسد و اين امري طبيـعـي    سرنوشت ساز مي

است زيرا که نظير چنين پيوندي منتهي بگونه 
اش، مـيـان رژيـم           ارتجاعي و دست نشانده

نشانده شاه و نظام صـيـهـونـيـسـتـي           دست
هاي  تجاوزگر در سرزمين ما فلسطين و رژيم

. نشانده عرب برقرار ميباشد ارتجاعي و دست
تـري     ولي هبستگي انقالبي ما پيوند مـتـرقـي   

هاي مبارز عليه اين اتحـاد   است که ميان خلق
امپرياليستي و نژادگرايانه ارتجاعي بـرقـرار     

 .است
اين در مورد همبستگي کلي ميان خلق مـا و    

هاي ايران است و اما در مورد خاص، ما  خلق
يـکـي از      » سازمان چريکهاي فدايي خلق« به 

بارزترين پيشاهنگان انقـالبـي کـه مـبـارزه          
هاي ايران در اين مرحله وجـود آن را         خلق

ما مبارزه فهرمانانه .  ايجاب کرده توجه داريم
هاي آن را سـتـايـش         و سرشار از فداکاري

کنيم همانگونه که نقشي را که در ايـجـاد      مي
هاي ايـران   همبستگي بيشتر ميان مبارزه خلق

و مبارزه خلق عرب بـطـور عـام و خـلـق              
کنـد، گـرامـي       فلسطين بطور خاص بازي مي

 .ميداريم
و اما کتابي که اکنون در دسـت مـاسـت و          
نويسنده قهرمان آن رفيق شهيد امير پـرويـز   
پويان با خون خود آن را آغشته نمـود، بـي     

پـردازد کـه        شک به مساله بسيار مهمي مـي 
هاي رهائي بخش مـلـي      نسبت به تمام جنبش

بويژه در مرحله رودرروئي و انتخاب مـيـان   
تـريـن    مبارزه مسلحانه در مقابله با وحشيانه

انواع سرکوب و ستم و خفقان و ميان آنـچـه   
مينامـد، در     » تئوري بقا« که رفيق شهيد آنرا 

اي    مقابله با همانگونه شرايط، اهميـت ويـژه    
 .دارد

از سـطـح        » تئوري بـقـاء  « اين کتاب در رد 
اش فـراتـر        نظري و علمي و عملي مترقيانـه 

هاي ابـتـدائـي بـوجـود آمـدن            ميرود و پايه
پيشاهنگ فدائي مبارز را براي درهم شکستن 
و چيره شدن بر سدهاي سرکوب ديکتاتوري 
به عنوان راهگشاي موانع رعب و وحشت از   

هاي مردم و براي بسيج آنـهـا    پيش پاي توده
در سازمان انقالبي خلقي، يا حزب انـقـالبـي،    
 .حزب طـبـقـه کـارگـر، مـهـيـا مـيـسـازد                   

اگر اين کتاب توجه پيشتاز خـود را بـه رد         
معطوف ميسازد و بر ضرورت  » تئوري بقا« 

تاريخي پيشاهنگ مبارز در چنين شـرايـطـي    
اي  کند واز آن پيروز درميآيد، مساله تاکيد مي

 است که محور اساسي بحثهاي ايدئولوژيکي 

هاي ايران داراي تاريخـي سـرشـار از         خلق
هاي مختلف عـلـيـه       مبارزات انقالبي به شکل

استعمار و دخالت بيگانه و همچنـيـن عـلـيـه        
رژيم ارتجاعي و دست نشـانـده و بـورژوا        

وابسته ميباشند و اين افزون بـر      -کمپرادور
اي است که عليه ستم ملي و نژادي که  مبارزه

هاي سرکوب ملي و طـبـقـاتـي          يکي از شکل
هائي که تحت ستـم   هاي خلقي تمام مليت توده

رژيم امپراطوري شاه بسر ميبرند در پـيـش     
 .گرفته است

بر اين تاريخ طوالني و سرشار از مـبـارزات   
تـريـن    هاي ايران با ارزش ملي و طبقاتي، خلق

اند ، زيرا که ايران با  ها را انجام داده فداکاري
شـمـار و مـوقـعـيـت              هاي بي داشتن ثروت

استراتژيکي بسيار مهم، هميشه مورد تـوجـه   
نيروهاي استعماري بوده، همانطور که اکنون 

اي مورد توجه امپريالـيـسـم     شکل ويژه نيز به
اين نـيـروهـا بـراي       .  امريکا قرار گرفته است

هاي  بقاي رژيم ارتجاعي در نگهباني از غارت
وحشيانه انحصـارات امـپـريـالـيـسـتـي از             

هاي ايران و همچنين در بکاربردن آن    ثروت
هـاي   به عنوان آلت دستي در سرکوب جنبش

بخش تمام آسياي ميانه و خـلـيـج و           آزادي
ديگر کشورهاي عرب، از هيچگونه کمکي بـه    

 .ورزند آن دريغ نمي
هـاي   اي و جهاني مبارزه خلق اين نقش منطقه

تـر از       ايران، به اين مبارزه نقشي گسـتـرده  
چهارچوب ميهن مـيـدهـد و آن را بـراي               

بخش ملي تمـام مـنـطـقـه،         هاي رهائي جنبش
بخش ملي عرب بـارز و       بوِيژه جنبش رهائي

مهم جلوه ميدهد، بطوريکه همبستگي مـيـان     
هاي ايران و مبـارزه   بخش خلق مبارزه رهايي

رهائي بخش خلق عرب پيوندي فراتر از معنـا  
و مفهوم تاريخي آن ميگردد زيـرا کـه ايـن        
وظيفه انترناسيوناليستي از وظايف جـنـبـش    

بخش ملي است و اين از هـم اکـنـون         رهائي
هاي محکم دموکراسي پـيـشـرو را در           پايه

سازد و  آينده آزاد و پيشرو منطقه استوار مي
همگام با آن و از هم اکنون پيـونـدي مـيـان       

بـخـش را        هاي برادر که مبارزه رهائـي  خلق
عليه دشمن يگانه مشترکي يعني امريـکـا بـا      

هاي گوناگون ارتجاعي و صيهونيستـي   پايگاه
انـد، بـرقـرار         اش درپيـش گـرفـتـه       و نژادي

 .سازد مي
هـاي     از اينجا ديد ما نسبت به مبارزه خـلـق    

ايران، بويژه پيشاهنگان انقالبي پيشرواش، به 
 سطح هبستگي استراتژيکي واحد در مبارزه 

 صداي زن

 ديدن کنيداز سايت صدای زن 
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 .افزايش اختيارات شوراهاي محلي_ 
 ١٦سال به     ١٨کاهش سن راي دهندگان از      _  

 .سال
به رسميت شناختن حق مردم در               _  

 .يابي به اطالعات دست
از بين بردن استقالل بانک مرکزي و             _  

 .پاسخگويي وي به دولت
 .ممنوعيت خصوصي سازي صنعت نفت_ 
 .تشديد اصالحات ارضي_ 

در زمينه افزايش اختيارات دولت، اصالحات       
عمدتا شامل افزايش دوره رياست جمهوري       
از شش سال به هفت سال، برداشتن                 
محدوديت دو دوره رياست جمهوري براي         
هر کانديدا، محدود کردن سهولت برگزاري        

پرسي با باال بردن تعداد امضاهاي الزم          همه
از سوي شهروندان، باال بردن اختيارات            
رئيس جمهور در ايجاد مناطق استثنائي            
اقتصادي، تغيير تقسيم بندي مناطق                

ها و يا      جغرافيايي انتخابات براي شهرداري    
افزايش اختيارات وي براي اعالم وضع             

العاده و محدود کردن دسترسي مردم به         فوق
 .العاده بود اطالعات و اخبار در شرائط فوق

اين .  مورد بود     ٦۹تعداد مواد پيشنهادي       
هاي افزايش قدرت و      تغييرات عمدتا در زمينه   

اختيارات دستگاه اجرايي مرکزي، پشتيباني       
از راه توسعه اقتصادي غير نئوليبرالي،             
تحکيم دمکراسي مشارکتي و مشارکت            

هاي   گيري  بيشتر همه اقشار جامعه در تصميم     
نگاهي به موارد پيشنهادي نشان     .   مهم بودند 

پرسي   دهد که برخي از آنها نياز به همه           مي
نداشته و از طريق مصوبات دولت يا راي            

تواند   توانست و مي    مجلس نيز به سهولت مي    
 .به اجرا گذاشته شود

شکست دولت ونزوئال و هوگو چاوز، رئيس        
دولت، در اين همه پرسي از اهميت جدي             

تا کنون وي     ١۹۹٨از سال   ..  برخوردار است 
ها، اعم از انتخابات رياست       گيري  در تمام راي  

پرسي براي تشکيل مجلس          جمهوري، همه  
پرسي براي قانون         قانون اساسي، همه     

اي،   ، انتخابات منطقه   ١۹۹۹اساسي در سال     
مجلس و رياست جمهوري، پيروز شده است       
و اين اولين باري است که  پس از نه سال،              

هاي راي شکست      هوگو چاوز پاي صندق     
 .خورد مي

هاي آماري اين انتخابات نشان              بررسي
دهندگان   دهد که بخش عمده غايبين را راي    مي

 .دهند هوگو چاوز تشکيل مي

از   ۲٠٠۷دسامبر    ۲دولت ونزوئال در تاريخ      
نزديک به شانزده ميليون راي دهنده دعوت         

پرسي شرکت کرده و نظر       کرد تا در يک همه    
خود را در مورد بندهاي پيشنهادي دولت           
براي اصالح قانون اساسي ونزوئال اعالم          

 ۵٦پرسي نشان داد که تنها         نتيجه همه .  کنند
هاي راي    درصد راي دهندگان پاي صندوق     

درصد راي    ۴۴حاضر شده و  بيش از            
از اين  .  پرسي شرکت نکردند    دهندگان در همه  

نظر )  چهار و نيم ميليون    (درصد    ۵١تعداد  
کمي بيش از چهار      (درصد    ۴۹مخالف و    

نظر موافق با تغييرات پيشنهادي         )  ميليون
به اين ترتيب مردم ونزوئال از طريق       .  داشتند

پرسي به اصالحات پيشنهادي دولت       اين همه 
هوگو چاوز رئيس جمهور     .  راي منفي دادند  

پرسي بالفاصله      ونزوئال پس از اين همه        
گيري را اعالم کرد و شکست            نتيجه راي 

 .دولت خود در اين زمينه را پذيرفت
پرسي براي دولت ونزوئال و شخص        اين همه 

هوگو چاوز اهميت بسيار داشت، چرا که از          
يک سو اختيارات بيشتري به دولت واگذار          

کرد و از سوي ديگر بهبودهايي در                مي
وضعيت کارومعيشت کارگران و زحمتکشان     
را در نظر گرفته بود و امکانات  بيشتري نيز          

ها   گيري  براي مشارکت بيشترمردم درتصميم   
 .کرد فراهم مي

هوگوچاوز بالفاصله پس از انتخاب مجدد به       
، اعالم کرده   ۲٠٠٦رياست جمهوري در سال     

سوسياليسم «بود که براي عبور ونزوئال به        
الزم است تا تغييراتي در قانون           »۲١قرن  

البته بايد توجه داشت که     .  اساسي داده شود  
قانون اساسي فعلي توسط دولت وي در            

پرسي به    ، از طريق يک  همه         ١۹۹۹سال  
تغييرات پيشنهادي   .  تصويب رسيده بود     

جديد متعدد بود و موارد مختلفي را شامل           
برخي از اين پيشنهادات عبارت         .  شد   مي

  :بودند از
ايجاد يک صندوق تامين اجتماعي کارگران      _  

هاي اقتصادي غير رسمي و            براي بخش  
 .کارگران آزاد

 .ساعت ۳٦ساعت به۴۴کاهش کارهفتگي از_ 
ممنوعيت تبعيض بر اساس جنسيت و          _  

 .سالمت جسمي
اصالحات ناظر بر جلوگيري از از دست         _  

دادن خانه در صورت مقروض شدن و             
 .ورشکستگي

 .تحصيل رايگان تا سطح دانشگاه_ 

 احمـد آزاد

 پرسي ونزوئال، يك گام به پس همه
  و امكاني براي دوگام به پيش

سال گذشته هوگو چاوز در انتخابات رياست       
هزار راي    ۴٠٠ميليون و     ۷جمهوري با کسب    

ميليون و    ۴درصد در مقابل       ٦۵به ميزان    
درصد توانست    ۳۵هزار راي به ميزان       پانصد

موقعيت خود را به عنوان رئيس جمهور تا           
آراي مخالفان در اين    .   تثبيت کند   ۲٠١۳سال  
پرسي، همان تعداد راي سال گذشته،            همه

باشد   ميليون و پانصد هزار راي مي        ۴يعني  
درصد آراي      ۵١ولي اين بار به ميزان            

 ۷دهندگان را کسب کردند در حالي که از         راي
ميليون و پانصد هزار نفر طرفدار چاوز             

هزار نفر به ميزان      ۵٠٠ميليون و ۴امسال فقط   
 ۳درصد در انتخابات شرکت کردند و            ۴۹

ميليون نفر مابقي به داليل مختلف تصميم به         
به عبارتي،  .  عدم شرکت در انتخابات گرفتند     

تعداد راي مخالفان همان تعداد راي سال            
درصدي انتخابات    ۴۴گذشته بوده و تحريم      

در امسال، باعث پيروزي مخالفان در               
 .پرسي شد همه

 پرسي دولت ونزوئال دالئل شکست همه

گيري اخير را     شکست دولت ونزوئال در راي     
. توان تنها ناشي از يک عامل دانست             نمي

عوامل گوناگون در بازداشتن مردم و بويژه        
طرفداران دولت هوگو چاوز از حضور در          

. اند  هاي راي نقش بازي کرده        پاي صندوق 
مسفران سياسي عمدتا دوره کوتاه تدارک         
تغييرات قانون اساسي، بحث بسيار محدود و    

، ناآگاهي  )دو ماه ونيم  (ناقص آن در جامعه      
بخش عمده مردم از مفاد اين تغييرات، تعدد          
تغييرات و پيچيده کردن فهم دالئل و                 

ها و در نهايت، شناخت بسيار               ضرورت
محدود مردم از تغييرات پيشنهادي را عامل         

اعتمادي مردم به لزوم تغيير قانون         عمده بي 
دوره کوتاه تبليغات براي     .  دانند  اساسي مي 

جلب نظر مردم به تغييرات پيشنهادي باعث         
شد تا تبليغات عمدتا حول شخصيت                
کاريزماتيک هوگو چاوز متمرکز شود، تا           

راي به آري، راي     «جايي که شعار تبليغاتي      
به همراه عکس چاوز به محور        »به من است  

اين وضعيت به مخالفين     .  تبليغات تبديل شد  
دولت موقعيت مناسبي داد تا با برجسته             
کردن بخش مربوط به تغييرات دستگاه             
اجرايي و دولت مرکزي، اين تحوالت را به           
تالش دولت و شخص هوگو چاوز براي حفظ    
قدرت و گسترش اختيارت خود و ديکتاتوري       

همراه با آن، پيچيدگي برخي از        .   متهم کنند 
تغييرات و تاثيرات آن در مسائل اجتماعي و         
بويژه مسئله مالکيت، به مخالفين امکان داد تا        
تبليغات خود را روي مواردي چون از بين           
رفتن مالکيت خصوصي، سوسياليسم در          

متمرکز کرده و ترديد در      ...  آينده ونزوئال و  
توانايي دولت در تحقق اصالحات را دامن           

 22صفحه  . بزنند
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 21صفحه 
استادکرسي جامعه شناسي     »ادگاردو الندر «

 :اي گفت   دانشگاه کاراکاس در انتقاد دوستانه    
قبل از راي گيري به نفع اصالح قانون               «

اساسي که دولت، اقتصاد و دمکراسي را            
سوسياليستي تعريف ميکنند، ما شهروندان       
حق داريم در تعريف اين مضامين شرکت           

منظور از اصطالح دولت        .  داشته باشيم  
سوسياليستي چيست؟ منظور از اصطالح         
اقتصاد سوسياليستي چيست؟ منظور از          
اصطالح دمکراسي سوسياليستي چيست؟        

ها، اقتصادها    چه مشخصاتي اينها را از دولت     
در کنار    ۲٠هايي که در قرن       و دموکراسي 

شدند، متمايز      سوسياليسم قرار داده مي       
کند؟ اينجا ما نه با بحث معناشناسي بلکه           مي

با تصميمات اساسي در مورد آينده کشور          
_ ونزوئال بعد از رفراندوم     . (»سروکار داريم 

 ).سايت روشنگري
اشتباه خواهد بود اگر عامل اصلي شکست          

پرسي اخير را به عدم تدارک کافي دولت          همه
پيرامون اصالحات پيشنهادي     رساني  اطالعدر

به مردم و تبليغات منفي اپوزيسيون خالصه        
توان نقش اپوزيسيون، که از        يقينا نمي .  کرد

پشتيباني کامل اربابان و زمينداران بزرگ،         
صاحبان صنايع و ثروتمندان ونزوئال و            
همچنين حمايت همه جانبه دستگاه حاکمه          

پرسي   امريکا برخوردارند را در شکست همه      
ولي اين اپوزيسيون در گذشته      .  نديده گرفت 

نيز بارها تالش کرد تا  موقعيت هوگو چاوز          
را متزلزل کند و هر بار مردم با حمايت از             

اما اين  .  چاوز، اپوزيسيون را به عقب راندند      
بار عامل مهمتري به کمک اپوزيسيون آمد و         
آن هم فساد، دزدي دستگاه اداري و روند            

تاثير اصالحات اجتماعي است که         کند و کم   
حکومت چاوز در چند سال گذشته اجراي آن        

 .را متعهد شده است
چهار رهبر سنديکايي و عضو حزب                

اي به    سوسياليست واحد ونزوئال در نامه       
يک ساختار  «:  نويسند  دسامبر مي   ۳تاريخ  

بوروکراتيک و فاسد در دستگاه اداري             
ها و دولت، خود       حکومت فدرال، شهرداري   

ميوه مشکالت اجتماعي است که الينحل باقي        
همزمان اينان جامعه را به موقعيت       .  اند  مانده
همانگونه که   .  کشانند   چشم اندازي مي       بي

بارها فعالين حزب سوسياليست واحد             
اي   اند بايد تحوالت ريشه     ونزوئال اعالم کرده  

الزم است تا با تمام کارمندان       .  صورت گيرد 
با تمام   .  اداري فاسد تصفيه حساب شود        

آناني که با مراکز مالي تماس دارند و تمام            
آناني که تنها به مال اندوزي و پرکردن جيب         

ترين   با وزرائي که ابتدايي    .  انديشند  خود مي 
وزير کار  .  گذارند  حقوق کارگران را زيرپا مي    

ترين و    و همکارانش نمونه بارز بوروکراتيک     
رئيس .  هاي اداري هستند    فاسدترين دستگاه 

جمهور بايد فعاليت خودرا روي اين وضعيت       
 هاي  سوسياليست  هاي  بخشتمام  .  متمرکز کند 

 . انقالبي بوليوار در انتظار يک تغيير جدي اند

اختالف طبقاتي بسيار و طبقه متوسط بسيار        
کوچک و محدود است، پست اداري براي             
کارمندان موقعيت بسيار استثنائي است براي       

تنها راه مقابله با     .  اندوزي و کسب ثروت      مال
اين پديده کاهش اختيارات دستگاه اداري،           
مشارکت هرچه بيشترمردم درپروسه اجراي      

هاي اجتماعي، تشکل هر چه بيشتر            برنامه
اي و بازگذاشتن     هاي توده   مردم در سازمان  

هاي توده اي در اجرا و کنترل          دست سازمان 
کنترل .  هاي اصالحات اجتماعي است       برنامه

 .مردمي تنها راه مقابله با فساد اداري است
 آينده اصالحات اجتماعي

پرسي   اگرچه حکومت ونزوئال در اين همه         
توان اين    شکست خورد ولي از سوي ديگر مي      

شکست را به يک فرصت مناسب براي                
تصحيح راهي که بايد طي شود، تصحيح             

خطاهاي تا کنوني و پپشبرد برنامه اصالحات        
تر تبديل    اجتماعي بصورت موثرتر و صحيح     

آمار انتخابات نشان داد که نيروي            .  کرد
مخالف چاوز چندان تغييري نکرده است، بلکه       
عمدتا نارضايتي از روند تحوالت در صفوف        
طرفداران حکومت فعلي، عامل اصلي اين            

قاعدتاچاوز، حزب سوسياليست   .شکست است 
واحد، سنديکاها و تمامي نيروهاي پيشرو           
جامعه بايد به يک نگاه انتقادي به روند                
تحوالت در چند سال گذشته وبازبيني               

هاي جديدي    هاي گذشته و اتخاذ روش       روش
 .براي جلوگيري از تکرار اين واقعه بپردازند

نکته مهم در اين روند، بويژه نقش و جايگاه           
مبارزه فعالين سياسي دموکرات و چپ در           

اين واقعيتي است انکار     .  جامعه ونزوئال است  
سال گذشته هوگو چاوز به        ناپذير که در ده    

سمبل مبارزه با امپرياليسم و بورژوازي            
تر   ونزوئال براي ساختن يک جامعه عادالنه        

پيش به سوي     «شعار   .  تبديل شده است    
انقالب «و    »سوسياليسم قرن بيست و يکم      

طبعا امکانات وسيعي را درجامعه        »بوليواري
براي نيروهاي دموکرات و بويژه چپ فراهم         
کرده است تا بتوانند با تالش بيشتري                

تر و    هاي اصالحات اجتماعي را عميق        زمينه
در اين مسير،      .  تر سامان دهند        راديکال

مهمترين مسئله حفظ استقالل خوداز دستگاه       
پرسي   تجربه همه .  حکومت هوگو چاوز است    

اخير نشان داد که مردم ونزوئال نيازهاي            
شناسند و    خود و راه رسيدن به آنها را مي          

آنها .  شيفته شعارهاي توخالي نخواهند شد       
نياز به عمل واقعي دارند تا شعارهاي                

اين فرصتي است استثنائي براي         .  تبليغاتي
نيروهاي دموکرات و چپ که با حفظ استقالل         
خود از هوگو چاوز، ضمن حمايت از وي در          

هاي بورژوازي و آمريکا در            مقابل تالش  
متزلزل کردن حکومت فعلي ونزوئال، با              

هاي مردمي دولت،           حمايت از سياست      
ها و فساد دستگاه اداري را به نقد             ناپيگيري

کشيده و بيش از هر چيز تالش خود را بر              
اي قرار    هاي توده   سازماندهي مردم در ارگان   

 23صفحه  . دهند

هيات دولتي  .  بايد هيات دولت فاسد تغيير کند     
که کارگران را نااميد کرده و آنها را از                

زماني براي  .  کنند  پروسه اصالحات دور مي    
تغييرات ظاهري نيست، ما نياز به تغييرات          

-۵۳۲نشريه اينپرکور شماره    . (»عميق داريم 
 ).۲٠٠۷دسامبر ۵۳۳

جامعه شناس و سردبير       »گرگوري ويلپر «
در اين    »venezuelanalysis.com«سايت  

رسد دستگاه    به نظر مي   «:  نويسد  باره مي 
اداري چاوز از سوي بخشي از هوادارانش          

لياقت و ناکارآمد ارزيابي شده و آنها اين           بي
پرسي را موقعيت مناسبي يافتند تا پيامي          همه

همانگونه .  جمهورشان بفرستند   براي رئيس 
که در گزارش منتشره گروه دفاع از حقوق           
بشر آمده است، بيالن اجتماعي حکومت،           

) missions=  ماموريتها(ها»رسالت«آنچه که   
ها   درتمام زمينه   ۲٠٠٦شود، در سال      گفته مي 

به مراتب بدتر شده است، بهداشت عمومي،         
مبارزه با بيسوادي، آموزش دبيرستاني،          

هاي غذايي، توزيع مجدد            مسکن، کمک  
 .ها و غيره ها، اشتغال و ايجاد تعاوني زمين

  اگر مردم در گذشته افزايش چشمگير بودجه      
هاي اجتماعي را با اشتياق بسيار              برنامه

کردند، امروز بسيار نااميد و          استقبال مي 
سرخوردگي آنها عمدتا ناشي    .  دلسرد هستند 

کفايتي و ناتواني بوروکراسي  دولت          از بي 
ها و بويژه فساد در       چاوز در پيشبرد برنامه   

درون دستگاه اداري در تمام سطوح                
بطور مثال کمبود شير، تازه يا          .  باشد  مي

هاي اکتبر و نوامبر گذشته،       پودر آن،  در ماه    
ضربه (  ».تاثير خودرا برافکارعمومي گذاشت   

لوموند ديپلماتيک   _  اخطاري در ونزوئال       
 ).۲٠٠٨ژانويه 

يقينا عوامل دروني در جامعه ونزوئال  به            
همراه تبليغات مخالفين و حکومت آمريکا، در       
دور کردن بخش عمده طرفداران حکومت          

. اند  چاوز از صندوقهاي راي نقش بازي کرده      
پيشبرد برنامه هاي اصالحي اجتماعي به نفع       
محرومان جامعه هميشه با مقاومت                

داران و اقشار مرفه جامعه مواجه           سرمايه
ها قبل از     موفقيت در اجراي اين برنامه    .  است

هرچيز به مشارکت وسيع  خود محرومين          
تالش در   .  در پروسه اجرا بستگي دارد         

ها از باال و از طريق              اجراي اين برنامه    
دستگاه اداري هميشه با خطر فساد و                
انحراف مجريان و مسئولين دولتي مواجه          

 بويژه در کشورهاي درحال توسعه که . است



 ۲۳صفحـه    ١۳٨۶بهمن    ١۵١اتحـاد کـار     

هنرمند بزرگ ايراني، استاد پيشکسوت            
موسيقي مقامي، نوازنده، خواننده و                

ها، »عاشيق«سراي پرآوازه از نسل        حماسه
هاي خراسان، عصر روز يکشنبه     »بخشي«يا  
 ٨۵، در سن      )۲٠٠٨ژانويه    ۲٠(ديماه    ۳٠

ساز و آواز    .  سالگي، در قوچان درگذشت     
حاج قربان سليماني براي هميشه خاموش          
شد، ولي ياد و آثار اين هنرمند برجسته              

 .گاه فراموش نخواهد شد هيچ
با حاکم شدن رژيم اسالمي در سرزمين ما،         

هاي هنري حاج قربان سليماني نيز           فعاليت
مانند بسياري ديگر از هنرمندان ايراني، عمالً        
متوقف شد و اين هم، چنان که خود نيز گفته           
است، لطمه شديدي بر کار هنري وي وارد           

ها، او توانست فعاليت       اما پس از سال    .  آورد
هاي   خود را از سر بگيرد و با اجراي برنامه         

زنده در داخل و در برخي از کشورهاي              
خارجي، اين بخش از هنر سنتي و اصيل             

مندان   ايران را به نيکوترين وجهي، به عالقه        
عرضه بدارد و به ضبط و انتشار نوار و              

حاج قربان  .  صفحات آثار خود نيز اقدام نمايد     
سليماني که اين هنر را از پدرش ياد گرفته            
بود، به نوبه خود، آن را به پسرش نيز                

چنان که عليرضا سليماني هم      .  آموخته است 
که گاهي نيز همراه پدرش به اجراي برنامه          

پرداخت، خود امروز يکي از استادان              مي
در پيام   .  موسيقي مقامي خراسان است       

تسليتي که هنرمند صاحب نام ايران، محمد          
رضا شجريان، به مناسبت درگذشت حاج          
قربان سليماني منتشر کرده، از اين خواننده         
و نوازنده چيره دست دوتار به عنوان               

استاد واالمقام، انسان شريف و يکي از            «
هاي بزرگ ملي و منحصر موسيقي          سرمايه
 .ياد کرده است »خراسان

قابل توجه است که مطبوعات و مقامات رژيم        
جمهوري اسالمي هم، در اين ميان، نمونه           
 بارز ديگري ازتحريف ورياکاري رابه نمايش 

  کند که روزي، در دوره      حاجي قربان نقل مي   
انقالب، ماليي به وي گفت که نواختن ساز            

حرام است و او ناگزير تار خود را به ) دوتار(
هجده سال بعد، مالي ديگري به او       .  کنار نهاد 

گفت که نواختن تار نه حرام، بلکه حالل و             
اگرچه سکوت  .  موجب رضاي خداوندي است   

ها، مانع از آزار و        حاجي قربان طي آن سال     
هاي متعصب در مورد       اللهي  هاي حزب   اذيت

وي شده، ولي به بهاي سنگيني نيز براي او           
حاج قربان امروزه اظهار      .  تمام شده است   

کند که اين توقف طوالني در              تأسف مي  
خواندن و نواختن، باعث شده است که وي           

ها و متون مربوطه را         »مقام«تعدادي از     
گويد که اين مثل آنست        او مي .  فراموش کند 

که من به فرهنگ سرزمين خودم خيانت             
کند که ديگر، تا        وي تأکيد مي   .  کرده باشم 

جايي که نيرو در تن داشته باشد، هنر خود           
را بر زمين نخواهد گذاشت و به آوازخواني          

به (هاي خود        سرايي   و تارزني و حماسه      
ادامه خواهد  )  زبانهاي ترکي، فارسي و کردي    

گويد که مطمئنم     حاج قربان سليماني مي   .  داد
آن کسي که مرا منحرف کرده و از هنر                

يکبار .  بازداشت ابليسي درلباس روحاني بود    
 .فريب خوردم ولي دگربارگول نخواهم خورد

 

 »لوموند«ترجمه وتلخيص ازمصاحبه روزنامه(
  )با حاج قربان سليماني

 

 نامدار خراساني، »عاشيق«خاموشي ساز و آواز 
 حاج قربان سليماني

وزير ارشاد اسالمي رژيم،         .  اند   گذاشته
سردسته سانسورچيان که خود همواره يکي      
از عوامل فعال سرکوب و سانسور کردن           
هنرمندان ايراني بوده، در يک رياکاري             
وقيحانه، مبادرت به صدور پيام تسليت براي       
. درگذشت اين هنرمند آزاده نموده است           

مطبوعات حکومتي نيز، در شرح حال وي، به        
حاجي قربان از    «اند که      دروغ مدعي شده   

سال به داليل مذهبي      ۲٠به مدت     ١۳۴٦سال  
دست به ساز نزد و از نواختن دوتار امتناع           

براي نشان دادن اين تحريف            !  »ورزيد
اي از مصاحبه خود حاج        شرمانه، خالصه   بي

قربان سليماني با روزنامه فرانسوي               
، ۲٦شماره  »اتحاد کار «رابه نقل از    »لوموند«

 :کنيم ، ذيالً درج مي١۳۷۵خرداد 
 

 "پاريس »تئاتر شهر«حاج قربان سليماني در "
 

حاج قربان سليماني، يکي از آخرين                 
هاي   خوان  بازماندگان حماسه سرايان و آوازه  

ي شمال شرقي ايران و آسياي               پرآوازه
تئآتر «مرکزي که با هنرنمايي خود در              

در سوم آوريل، حاضران را مسحور         »شهر
ساخت، مراقبت از باغ سيب و انگور خود و           
کشت و زرع گندم و جو را همان اندازه مهم           

او .  داند که حفظ و ارائه هنر خويش را            مي
دار موسيقي آبا و      همانقدر که خود را ميراث    

اي که از پدرش       نگهبان گنجينه «اجدادي و    
گرفته و بايستي آن را به پسرش واگذار              

داند، مايل است که او را به عنوان            مي  »کند
 . دهقان نيز بشناسند

وي از جمله هنرمنداني است که مانند                
سرايند و اشعار و       ها، داستان مي  »عاشيق«

خوانند و در آن منطقه        هاي حماسي مي    ترانه
ها در  »بخشي«.  شوند  ناميده مي   »بخشي«

مراسم جشن و عروسي اين مناطق، همواره        
ها به آوازخواني     اي دارند و ساعت     جاي ويژه 
 .پردازند سرايي مي و حماسه

 22صفحه 
آيا هوگوچاوز و همراهانش به ارزيابي             
درست از اين شکست خواهند پرداخت و آيا         
پيام مردم را درک خواهند کرد، پرسشي            

اما .  است که آينده به آن پاسخ خواهد داد           
بزرگترين اشتباه براي نيروهاي چپ وپيشرو   
آن خواهد بود که به انتظار واکنش هوگو             
چاوز بنشينند و ابتکار عمل را خود  به دست          

 .نگيرند
 چهار رهبر سنديکائي در پايان نامه خود 

به همراه صدها رهبر سنديکايي « :  نويسند مي
هاهزار فعال حزب سوسياليست  ومردمي وده

واحد ونزوئال، ما همراه مـردم در مـقـابـل           
تهاجم امپرياليسم و نيروهاي راسـت، بـراي     

ايم و خـواهـيـم         تعميق انقالب ونزوئال، بوده
از اين رو اسـت  .  ما از اين راضي هستيم.  بود

که ما همچنان تعهد خودمان را به مبارزه در   
پروسه انقالبي تاکيـد کـرده و هـمـچـنـان             
خواستار حل مسائل اجتماعي هسـتـيـم، بـه       

 اي که کارگران و مردم ونزوئال  گونه

هاي اجتماعي را که در برنامه                پيروزي
...اصالحات است، به دست آورند        ما بايد  . 

بتوانيم پيشنهاد کنيم، نقد کنيم، نظر دهيم،           
يقينا .  ها نيازهاي مهم ما هستند       چرا که اين  

چاوز حق دارد تا نظرات وپيشنهادات خودش       
ولي وي همچنين مسئول است      .  را ارائه دهد  
يعني طبقات  _  پايه هاي اجتماعي    [که به پايه    

هائي   گوش دهدو واقعيت  ]  زحمتکش و محروم
 . »کنند را ببيند که خود را تحميل مي

 ۲٠٠۷ژانويه  ۲

 

سال دارد و در        ۷٦حاج قربان که اکنون        
شمال خراسان زندگي      »آباد  علي«روستاي  

او، هفت نسل        گويد که خانواده     کند، مي   مي
هاي خود    درپي دراين منطقه زيسته وسنت      پي

. اند  هاي شهري نگهداشته    را پاکيزه از آلودگي   
ها به تدريج از شهرها     »بخشي«به گفته وي،    

شوند و تلويزيون،     ها ناپديد مي    خانه  و قهوه 
 .گيرد رفته رفته، جاي آنها را مي



 ١۵١اتحـاد کـار     ۲۴صفحـه     ١۳٨۶بهمن    

هيچکدام از کساني که مسئوليت اين امر را           
خواستند که از طريق        عهده داشتند، نمي     به

خنثي شدن احتمالي اين واقعه، موقعيت             
افزون بر    .شغلي آينده خود را نابود سازند       

اين، در آن زمان کشتي مادوکس بادبانش را        
قبل از سواحل ويتنام شمالي افراشته بود تا         

ريزي   بدين وسيله براي جنگ هوائي طرح         
هاي طرف مقابل     شده، از وضعيت ضدهوائي   

همزمان نيز، هواپيماهاي    .  کسب اطالع کند   
شکاري انهدامي فرماندهي عملياتي نيروهاي      
ويژه برعليه نيروي دفاعي ساحلي ويتنام          

 .شمالي به پرواز درآمدند
گوورن کارمند سازمان سيا در سال         مک  ري

، اين وقايع را بطور دست اول       ۱۹۸۹تا    ۱۹٦۲
وظيفه او در زمان رونالد         .  دهد   شرح مي  

 ۱۹۸۹(و بوش پدر       )  ۱۹۸۸_۱۹۸۱(ريگان   
اين بود که اطالعات روزانه براي         )  ۱۹۹۳_

رئيس جمهورها تهيه نمايد و بخشا همچنين         
گوورن در    مک  ري.  خود آنها را قرائت نمايد     

هاي    اين فاصله منتقد سرسخت سياست         
 .آمريکا شده است

 

 شوند هاي آمريکا غالبا برروي آبها آغازمي جنگ

والتر روسل عضو سازمان پر نفوذ                 
»Council on Foreign Relations«   در
-، بلندگوي نئو      "وال استريت ژورنال      "

ها را به خطي تاريخي        کونسرواتيوها، توجه 
ژانويه   Iran’s Provocation«)۱۰«تحت نام   

روسل به اين نتيجه    :  جلب نموده است  )  ۲۰۰۸
تا کنون، تهديدات      ۱۸رسد که از قرن          مي

هاي آمريکائي و تجارت دريائي، دالئلي        کشتي
هاي آمريکا    اند که توسط آن اغلب جنگ        بوده

 ۱۸۰۱او به مورد سال        .  آغاز گشته است   
پردازد، يعني زماني که پريزيدنت توماس         مي

جفرسون به بهانه مبارزه با دزدان دريائي،         
هاي جنگي را به درياي مديترانه               کشتي

روسل در ادامه به رابطه جنگ         .  فرستد  مي
و طرح مجازات      ۱۸۱۲بريتانيائي  /  آمريکائي

اسپانيا در  /  و جنگ آمريکا    ۱۸۳۲سوماترا در   
اين جنگ آخر، با    :  نمايد  اشاره مي   ۱۸۹۸سال  

ادعاي غلط کشتي جنگي آمريکائي در بندر        «
هاوانا از سوي يک مين اسپانيائي منهدم            

ها    آمريکائي.  آغاز گرديد     »گرديده است  
ازطريق اين جنگ نه تنها کوبا را برنده شدند،         

ها سال سلطه بر فيليپين را         بلکه همچنين ده  
 .دست آوردند هم به

ها   حمله آلماني . قرن بيستم طور ديگري نبود    
ها را به      هاي آمريکائي، آمريکائي     به کشتي 

ها به    جنگ اول جهاني کشانده و حمله ژاپني       
هاي آمريکائي، آنان را به جنگ دوم            کشتي

واقعه خليج تونکن در سال        . جهاني کشاند 
اي شد که کنگره آمريکا دست           بهانه  ۱۹٦۴

پريزيدنت جانسون را باز بگذارد که با               
   .خشونت به هندوچين حمله نمايد

 برگردان ناهيد جعفرپور
 دنبال دليلي براي جنگ با ايران به 
 

Knut Mellenthin  _نشريه Jungewelt 

نيروي دريائي آمريکا بر اين عقيده است که          
تواند هرجا که بر روي آبهاي اين جهان            مي

هايش محدوده امنيتي طلب      باشد، براي کشتي  
محدوده امنيتي که نيروي دريائي آمريکا      .  کند

 .کند هر بارنسبت به شرايط خود تعريف مي
ژانويه   ۹بوش در همان آغاز مسافرتش در         

طبق .  در اورشليم طور ديگري بيان نمود         
وي   »يو پي آي   «گزارش سرويس خبري      

هاي   اگر آنها به کشتي   «تهديد نموده بود که      
ما حمله کنند، پيامد هاي جدي خواهد                

زمان کامال     رئيس جمهور در آن       .»داشت
. استفاده نموده است  ”  حمله“روشن از کلمه     

در واقع تهديدات رئيس جمهور نشان               
دهند که نه يک حمله از سوي ايران ـ که              مي

البته کامال بعيد و نپذيرفتني است ـ بلکه يک           
 ٦ها چون بر خورد          چنين برخورد کشتي   

ژانويه، براي دولت آمريکا دليلي براي جنگ         
 .خواهد بود

بوش که تنها رئيس جمهور اياالت متحده            
آمريکا نبوده بلکه همچنين فرمانده قواي           

باشد، به لشگريانش عالمتي      نظامي آمريکا مي  
را داده است که آنها احتماال ميبايست آن             

: روي نمايند   عالمت را بفهمند و از آن دنباله        
اي براي آغاز        بوش نياز عاجل به بهانه        

مشکل وي  .  عمليات جنگي بر عليه ايران دارد     
در اين رابطه جزئيات مشخص نيست بلکه          

دهد در باره جزئيات        بيشتر او ترجيح مي     
 .چيزي نداند

اوت   ۴در    »واقعه خليج تونکن  «با نگاهي به    
اي بود براي آغاز       که در واقع بهانه      ۱۹٦۴

جنگ ويتنام، مفهوم آنچه که در شرايط              
. شود  تر مي   گذرد براي ما روشن      کنوني مي 

اي   در آن زمان ارتشيان جوان و کم تجربه          
که داشتند با دستگاه سونار کشتي جنگي           

هاي     کردند، صدا       کار مي       »مادوکس«
مرموزي را به غلط، به عنوان رها کردن              
اژدرهاي ويتنام شمالي فهميده و در نتيجه          

اي را اعالم نمودند که در واقعيت اصال           حمله
 .وجود نداشت

البته بعد از مدت کمي در اين مسئله ديگر              
اما کارشناسان   .  هيچ شکي وجود نداشت      

مربوطه در سازمان سيا ترجيح دادند که            
 »مادوکس«تصحيحات بعدي بر اولين اعالم      

آنها .  را انتقال ندهند و آنرا پنهان سازند           
دانستند که رئيس جمهور آن زمان،               مي

ليندون جانسون، تصميم گرفته بود که             
جمهوري دمکراتيک ويتنام را بمباران کند و         

 . اي مناسب بود صبرانه منتظر بهانه بي

جرج بوش رئيس جمهور آمريکا در تور             
ژانويه از      ۹اش که در تاريخ           خاورميانه

اسرائيل آغاز گشت، ايستگاه به ايستگاه، به         
 .اش بر عليه ايران شدت داد           بيان عصبي 

کساني که گزارش سرويس امنيتي آمريکا را        
که در اوائل ماه دسامبر علني گرديد به ياد            

ناگهان به  :  آورند، از خود سئوال مي کنند       مي
در اين گزارش با       اين آدم چه شده است؟      

جمالت روشن آمده است که ايران روي             
حتي .  کند   توسعه تسليحات اتمي کار نمي        

اينجا و آنجا برخي عجوالنه اين گزارش را به      
عنوان اخطار و بخشا حتي به عنوان کودتاي         

هاي ناراضي از جنگ بر عليه                سرويس
بوش به همين دليل    .  رئيسشان، تفسير نمودند  

ازمسافرتش استفاده نمود تا همه چيزرا            
وريس کند و برخي از تصورات        مجددا راست 

گيري جديد سياست        باطل در باره جهت      
 .خاورميانه آمريکا را خنثي سازد

مسئله جالب توجه در اين مسافرت، مصاحبه       
ها   مطبوعاتي بوش با گروهي از ژورناليست      

قبل از مالقاتش با عبداهللا پادشاه سعودي در         
در گزارشي از روزنامه         .ژانويه بود     ۱۵

اسرائيلي هارتس آمده است که بوش گفته           
آمدهاي   تصادم دريائي مجدد، پي   «هر  :  است

موضوع بر سر      .  »جدي خواهد داشت     
هاي جنگي      اي کشتي     دقيقه   ۲۰روياروئي   

هاي موتوري  ايراني در         آمريکائي با قايق   
 .است ۲۰۰۸ژانويه  ٦تنگه هرمز در تاريخ 

براي بوش کامال بي تفاوت است که در آينده         
اي به دستور تهران انجام         يک چنين واقعه   

خودي  به پذيرد و يا تصميمي شخصي و خود      
: گويد بوش مي .  از سوي فرمانده قايقي باشد    

ها با يکي    اگر ايراني .  به من هيچ ربطي ندارد    «
هاي آمريکائي برخورد کنند،            از کشتي  

اگر آنها به    .  پيامدهاي جدي خواهد داشت     
کشتي هاي ما برخورد کنند، ما ايراني ها را           

کلمه .  »سازيم   براي اين کار مسئول مي         
کار رفته   که در اينجا دوبار به         »برخورد«

است، نزد بوش مفهومي طبق شرايط روز را         
هاي متفاوت مانند      تواند تعبير   دارد و مي   

 »با کسي برخورد کردن      «مفهومي چون     
 ۵در اين روز، برخورد کنندگان      .  داشته باشد 

باشند که همانطور که در          قايق ايراني مي   
هاي ويدئوئي علني شده، به روشني ديده        فيلم
آنچه   .اند  شود که همگي غير مسلح بوده        مي

دهد  ها نسبت مي   که طرف آمريکائي به ايراني    
متري کشتي    ۲۰۰اين است که اساسا آنها تا        

 .اند اندوآنهارادوره کرده هاي جنگي پيش رفته



 ۲۵صفحـه    ١۳٨۶بهمن    ١۵١اتحـاد کـار     
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او اس اس   «تصرف کشتي        ۱۹٦۸در سال   

آمريکا در سواحل     »رد.  د«از ناوگان     »پوبلو
ويتنام /  هاي کره شمالي، اختالفات آمريکا      آب

سوي بحراني جنگي     را به نقطه اوج خود و به      
پيماي   هاي قاره   تصرف يکي از کشتي   .  کشاند

اي به جرالد        آمريکا توسط کامبوج، بهانه      
فورد رئيس جمهور آمريکا داد تا هنوز يکماه        

 ۱۹۷۵از عقب نشيني از سايگون در سال            
نگذشته، مجددا لشکرهاي ارتش آمريکا را به       

رئيس جمهور رونالد    .  هندوچين اعزام نمايد   
زماني که قزافي تالش      ۱۹۸۰ريگان، در سال    

هاي بين المللي ماقبل       نمود دست روي آب    
سواحلش بگذارد، نيروهاي نظامي آمريکا را       

بيل کلينگتون شمشيرش را     .  به ليبي فرستاد  
در هوا تکان داد زماني که نيروهاي نظامي           

موشک هائي به     ۱۹۹٦_  ۱۹۹۵چيني در سال    
 .تايوان پرتاب نمودند

والتر روسل    »طرز استفاده از تاريخ   «درمقاله
" آزادي درياها  "استدالل   «:  آمده است که    

توان افکار عمومي     بهترين راهي است که مي     
آمريکا را حتي در پشت يک رئيس جمهور            

دو قرن تجربه،   . ...  غيرمردمي هم متحد نمود   
اي را بوجود آورده      در آمريکا اتحاد گسترده   

" آزادي درياها  "است که در نتيجه آن              
اي غير قابل مذاکره شده است و                مسئله

. ... آمريکا به هيچ وجه از آن نخواهد گذشت        
اي   تنگه هرمز که در آخر هفته  شاهد صحنه         

اي است بسيار        تحريک کننده بود، تنگه       
توانائي آمريکا در امنيت جريان آزاد      .  حساس

نفت از طريق اين تنگه، براي اقتصاد جهان           
هر پاسخ نظامي آمريکا به     .  کامال حياتي است  

ها در آنجا، شديد و سلطه              مبارزه طلبي  
شايد اين پاسخ نظامي      .  جويانه خواهد بود   

ها    آمريکا بزرگتر از آن باشد که ايراني            
...  انتظارش را دارند    اگر ايران يک جنگ      . 

نظامي با آمريکاي متحد و عصباني و                
خواهد، در اين صورت           خشمگين را مي    

هاي جنگي آمريکا در       خطر انداختن کشتي    به
 .»تنگه هرمز، دقيقا بهترين راه است

اي را که در           اينکه والتر روسل روحيه       
کند،   کشورش وجود دارد، درست ارزيابي مي     

العمل برخي از کانديداهاي          شاهدش عکس 
ششم   »رويداد دريائي «رياست جمهوري به    

رودلف جولياني دست راستي     .  ژانويه است 
کنم    من فکر مي    «:  گويد   کار مي     محافظه

کند   پيشامدي چون اين، به ما خاطرنشان مي       
که ما خود را اسير يک احساس غلط اعتماد           

البته شهردار اسبق    .  »نسبت به ايران نکنيم    
نيويورک درمقايسه بابرخي از رقبايش هنوز      

فرد تامپسون در باره    .  شدت متعادل است    به
هاي گشتي ايراني با پوزخند            اشغال قايق  

 بايک قدم جلوتر،آنها پيش حورياني «:گويد مي

. »باشند  بودند که همواره بدنبال ديدنشان مي     
و مايک هوکابه کانديداي محبوب رادايو            

هر «:  گويد  کريستن بنيادگرا با شوخي مي       
هاي آمريکائي دربيافتد،      کسي که با کشتي     

بايد خودش را آماده کند که سپس درهاي           
هردو اين کانديداها براي اين     .  »جنهم را ببيند  

هايشان از سوي جمعيت باهوراهاي            مثال
اگر کسي در     .  تحسين آميز روبرو شدند      

ايران اعتقاد دارد که آمريکا در اين فاصله از          
جنگ خسته شده است، به فيلم اشتباهي وارد        

 .شده است
مراتب بهتر است؟     ها به   آيا موقعيت دمکرات  

هيالري کلينتون و باراک       :  تر بگويم     دقيق
اوباما بعد از پيشامد نيروي دريائي، ديگر با         

طلب و        گروه کر واپسگرايان خشونت         
اما از سوي   .  اند  آواز نبوده   مجذوبين جنگ هم  

اي از فهم و درک و تسکين از              ديگر، کلمه 
هر دوي آنها    .  شود  سوي آنها شنيده نمي     

مرتبا تاکيد دارند که حق گزينش جنگ با             
زيرا .  ايران نبايد از روي ميز برداشته شود        

دانند که اگر چيز ديگري        که آنها بخوبي مي    
شان را    بگويند، بايد فورا کارزار انتخاباتي      

هر کسي که در رابطه با موضوع        .  جمع کنند 
ايران با نرمش برخورد کند، در کارزار              
تبليغاتي رياست جمهوري از همان ابتدا هيچ        

 .شانسي نخواهد داشت
 

 سروصداي بسيار برسر هيچ

قايق کوچک غير مسلح موتوري در برابر           ۵
سه کشتي جنگي بزرگ، مسلح به تمامي انواع      

حتي طبق تصوير رسمي آمريکا از      .  تسليحات
 ۲۰۰ها بيش از      اين پيشامد، قايق ها به کشتي     

هاي ويدئوئي    حتي فيلم .  اند  مترنزديک نشده 
. آمريکائي هم اين فاصله را تائيد نکرده اند          

فيلم هاي گرفته شده از سوي ايران فاصله           
 .دهند بسيار بزرگتري را نشان مي

مدرک اوليه اصلي همان صحبت با بيسيم           
من حاال ميام بطرف    «:  گويد  بوده است که مي   

شما و در دقايقي کم شما منفجر خواهيد             
آنچيزي که با موقعيت واقعي جور          .  »شد
مانند ديالوگ از يک       آيد و بيشتر به      نمي  در

رسد، ظاهرا با اين پيشامد به          فيلم بنظر مي  
در اين فاصله ارتش     .  هيج وجه ربطي ندارد    

آمريکا هم اقرار نموده است که اين ديالوگ          
هائي است که در هيچ کدام         در باره ناشناس  

ظاهرا در   .  اند   از اين قايق ها بسر نبرده          
فرکانس مربوط به محاورات بيسيم آنها هرج       

به يک نفر مشکوک     .  کند  و مرج حکومت مي    
وي .  باشند که نامش فليپينو مونکي است        مي

کاري است که سالهاست اکثر       چي تازه   بيسيم
هاي خشن و عصبي و خارج از              پارازيت

 .کند نزاکت را با مراودات بيسيمي قاطي مي
آمريکا در هر حال در مورد اين پبشامد              

 . دريائي به ارزيابي ديگري نرسيده است

هاي   قايق موتوري «ها همواره برسر      صحبت
هاي جنگي    اي است که کشتي    »بنظر دشمنانه 

آنچه که هنوز باز و       .  را دوره کرده بودند    
نامشخص است اين مسئله است که چگونه          

هاي غير مسلحي که درهر کدام        قايق موتوري 
اند مي        حداکثرچهار سرنشين داشته       

بويژه اينکه  .  اند دشمنانه بنظر آيند      توانسته
هاي آمريکائي      ها و کشتي       ميان اين قايق    

ارتباط بيسيمي کامال صلح جويانه وجود           
داشته است و تنها در اين ارتباط بيسيم در           

 .باره تعيين هويت دوطرف گفتگو شده است
طبق آنچه که ايران اعالم نموده است                
موضوع بر سر يک برخورد ساده و جاري          

ها بوده است که در تنگه هرمز           ميان کشتي 
که خليج فارس را به خليج عمان وصل               

اين ادعاي ايران   .  افتد  کند، همواره اتفاق مي مي
غير مستقيم از سوي آمريکا هم تائيد شده           

اند که در ماه دسامبر دو        است و اعالم نموده   
. بار چنين برخوردهائي صورت پذيرفته است     

هاي   دسامبر يکي از کشتي       ۱۹در تاريخ    
او اس اس ويدبي       «مسلح آمريکائي بنام       

زماني که يک قايق موتوري ايراني            »آيلند
رسد، تيرهاي    متري کشتي مي    ۵۰۰تقريبا به   

 ۲۲همچنين در تاريخ     .  سازد  اخطار رها مي   
او اس اس    «دسامبر کشتي جنگي کوچک        

سه دريانورد ايراني را که به اين کشتي          »کار
نزديک شده بودند با اخطار دادن دور               

 .اند نموده
اگر اين ماجرا ها درست باشند، به هرصورت   

شود که اين برخوردها      اين مسئله روشن مي   
تا کنون آنطوري که ايران ادعا مي کند تا              
بدين وسيله مشکلي را که وجود دارد رفع            

 .نمايند، ساده و معمولي جريان نداشته اند
اول اينکه موقعيت حقوقي تنگه هرمز بسيار         

دوم اينکه بر سر آن بسيار         .  پيجيده است 
اين تنگه طبق گزارشات    .  اختالف وجود دارد  

اش   سازمان ملل متحد در باريکترين نقطه         
. عرض دارد  )  کيلومتر   ۳۹(مايل      ۲۱تنها   

کشورهاي همجوار ايران، امارات متحده و         
 ۱۲اي    توانند هرکدام ادعاي ناحيه      عمان مي 

محل رفت و آمد      (راه آبي    .  مايلي را بکنند   
مايل، بخشا از طريق       ٦به عرض   )  ها  کشتي

. اند  آبهاي کشورهاي عمان و ايران در جريان      
البته روي اين مسئله هم اختالف نظروجود          

ايران بارها خواسته است که رفت و          .  دارد
آمد کشتي هاي جنگي از طريق اين تنگه نه            
تنها با آگاهي تهران باشد بلکه همچنين رسما        

از .  براي اين کار از ايران مجوز گرفته شود         
اين رو تهران براي رسيدن به بخشي از آنچه         

هاي   کند از طريق قايق     که ادعا دارد، تالش مي    
هاي جنگي در رفت      موتوري گشت، با کشتي   

و آمد از طريق بيسيم تماس گرفته و هويت           
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 ١۵١اتحـاد کـار     ۲۶صفحـه     ١۳٨۶بهمن    

ترين واقعه آنزمان، سقوط هواپيماي         غمناک
 ۱۹۸۸مسافري ايراني در تاريخ سوم جوالي       

او «بود که توسط کشتي جنگي آمريکائي           
بهانه و  .  انجام پذيرفت   »اس اس وينسنس   

کساني که : عذر باور نکردني آنها  اين بود که
مسئول اين کار بودند اين هواپيما را با               

اشتباه گرفته    »توم کات   ۱۴اف  «هواپيماي  
ها هواپيماهاي جنگي بودند      »۱۴اف    «.  بودند

که آمريکا در زمان شاه به ايران فروخته             
سرنشين هواپيما به اضافه       ۲۷۵تمامي  .  بود

. خدمه هواپيما در اين سقوط کشته شدند           
دولت آمريکا عذرخواهي از ايران را رد کرد         
و ادعا نمود که کشتي جنگي وينسنس               

 .رفتاري مناسب داشته است
هاي اخير از اين حکايت          هاي سال   بررسي

کنند که آمريکا امروز در يک جنگ محدود          مي
هاي    تنگه هرمز بر عليه ايران، بر هدف             

 ۱۹۸۸  -۱۹۸۷بيشتري نسبت به سال هاي         
مثال نيروي دريائي و      .  نشانه خواهد گرفت   

ها و    توانند، مهمترين پايگاه    نيروهاي ويژه مي  
تاسيسات رادار سواحل و جزاير ايران را           

 .مجموعا منهدم سازند
اساسا يک چنين جنگي به لحاظ محدوديت          
مکاني، آلترناتيو ممکن براي مدل بزرگ            
حمالت هوائي است که در آن، در فاصله چند         

هزار هدف در ايران، از   ۱۰ساعت، به بيش از 
همه نوع از جمله ساختمان هاي دولتي،              
مراکز فرماندهي ارتش، مراکز تامين انرژي،       

حمله شده و تا آنجائي که   ... تاسيسات اتمي و
  .شود آنها را منهدم خواهد نمود مي

. قابل بخشش در محل، خود را توجيح نمايـد  
و دقيقا تاريخ دوره خدمت روئساي جمـهـور   

دهد که آنها دالئل جـنـگ را      آمريکا نشان مي
اند که چه مردم آمريـکـا    آنچنان طراحي کرده

و چه افکار عمومي بين المللي، با وجود بارها 
 .اند زيان ديدن، اما تا کنون هوشيار نشده

اما در کنار استدالل هاي اساسي، از ديد             
دولت آمريکا همچنين دو دليل ديگر براي            
آغاز جنگ بر عليه ايران از طريق تنگه هرمز          

اول اينکه اين مسئله براي آمريکا      :  وجود دارد 
بهترين شانس خواهد بود تا بدان وسيله            

هاي شبه جزيره عربي را مجبور به             دولت
قرار گرفتن درجبهه عليه ايران سازد و دوم          
اينکه، خود را بعنوان کم و بيش محافظ بي            

هاي   غرض و بيطرف تامين انرژي متروپل        
از طريق تنگه هرمز    .  داري نشان دهد    سرمايه

تقريبا يک چهارم مصرف نفت جهان حمل و         
درصد نفتش را از        ۷۵ژاپن  .  شود  نقل مي 

هاي   کند و دولت     طريق اين تنگه حمل مي       
اتحاديه اروپا خيلي بيشتر به رفت و آمد آزاد         

 .ها دراين تنگه وابسته اندتاخود آمريکا کشتي
در اين رابطه ما بايد جنگي دريائي را که              
مدتها است به فراموشي سپرده شده است          

جنگي که اياالت متحده        .  بخاطر بياوريم  
در تنگه    ۱۹۸۸تا    ۱۹۸۷آمريکا در سال هاي     

اسم رسمي  .  هرمز بر عليه ايران انجام داد       
 »عمليات ارنست ويل  «آمريکا براي اين جنگ     

نام داشت که آنزمان در ابتدا توسط جنگ            
هاي نفتکش شروع گرديد و بخشي از          کشتي
ساله ميان عراق و ايران که در سال           ۸جنگ  
از سوي صدام حسين آغاز گرديد،           ۱۹۸۰
در ابتدا عراق به کمک تسليحات هوائي         .  بود

اي که از فرانسه دريافت کرده بود،           پيشرفته
به تاسيسات استخراج نفت و مخاذن و              

از اين طريق     .  تانکرهاي ايران حمله نمود      
صادرات نفت ايران براي مدتي کامال فلج            

ايران هم در پاسخ، به تانکرهاي            .  گرديد
کشورهاي عربي که از جنگ عراق پشتيباني        

کردند حمله کرد و تالش نمود              مالي مي  
بعد .  گذاري کند   بخشي از تنگه هرمز را مين      

از آن دولت کويت از آمريکا رسما خواست          
که اين  .  که تانکرهاي نفتش را محافظت نمايد      

به عهده نيروي دريائي        ۱۹۸۷امر از سال      
 .آمريکا قرار گرفت

به اين طريق بارها برخوردهاي نـظـامـي در      
هـاي جـنـگـي        اين تنگه انجام گرفت و کشتي

ها، در تـنـگـه هـرمـز           آمريکائي، توسط مين
نـيـروي      ۱۹۸۷از ماه ژوئيه   .  خسارت ديدند

دريائي آمريکا از طريق عملـيـات ويـژه بـه         
هـا و       پشتيبانـي پـرداخـت و بـا نـاوچـه              

اش، بطور تهـاجـمـي، بـا        هليکوپترهاي جنگي
هاي جنگـي   هاي بسيار بر عليه کشتي موفقيت
  .هاي ايراني عمل نمود و پايگاه
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درقانون دريائي بين المللي آمده است که            

هاي دريائي که        هاي جنگي، درتنگه       کشتي
آبهاي سرزميني در آن در جريانند، تحت            

البته به  .  شرايط مشخصي اجازه عبور دارند     
اين مسئله همچنين اضافه مي شود که آنها           

موظف به عبوري پيوسته    )  هاي جنگي   کشتي(
براي مثال، جاسوسي   .  و سريع و آشکاراند    

ها اجازه دارند در آبهاي          زيردريائي.  نکنند
هاي بيگانه تنها از طريق حرکت درزير         کشور

از همه مهمتر قانون          .  آب عبور کنند      
"Innocent Passage  "اين قانون   .  است

هاي جنگي نبايد      گويد که عبور کشتي       مي
صلح، نظم و امنيت کشورهائي را که در              

 .خطر بياندازد کرانه آن آبها قرار دارند را به
با توجه به تهديد به جنگ دائمي دولت آمريکا         
بر عليه ايران که در حال حاضر در بعد               
وسيعي تکيه بر نيروي دريائي آمريکا دارد،         
طبيعتا اين شک وجود دارد که آيا اصوال در          
اين مورد مشخص آنها به قانون دريايي             

کنند؟ در قوانين        سازمان ملل توجه مي       
دريائي سازمان ملل آمده است که کشورهاي     

توانند اجازه گذر           ساحلي زماني مي      
هاي جنگي از طريق آبهاي کشورشان         کشتي

را ممنوع سازند که امنيت خويش را در خطر         
آمريکا تا کنون قوانين دريائي سازمان   . ببينند

از اين روي آنها به     .  ملل را تائيد ننموده است    
هيچ وجه مشروعيتي براي اين قوانين قائل          
نيستند که اصوال بتوان آنها را به بندهاي            

دولت آمريکا قبل از همه . قانوني آن توجه داد
: هاي اين قوانين است      ناراحت از محدوديت   
هاي   ها براي گذر از تنگه      ممنوعيت زيردريائي 

 .دريائي و همچنين ممنوعيت جاسوسي
 

 جنگ دريائي محدود؟: حق گزينش

ها است بر عليه       آغاز نمودن جنگي که سال     
ايران طرح ريزي گشته، در مرحله نخست           

هاي نظامي محدود در تنگه         توسط آکسيون 
توانست براي دولت آمريکا برخي        هرمز، مي 

هاي مثبت داشته باشد و اين بخشا با             جنبه
هائي در رابطه است که آغاز جنگ بر          استدالل

طورسنتي براي آمريکا        روي دريا را به       
دو دليل اساسي    .  سازد  اينچنين جذاب مي   

براي اينکه تصادمات بر روي دريا ها در             
زمان مناسب وبه اندازه کافي کنترل نشوند،        
غالبا اشکاالت ناروشن حقوقي و موقعيت          

ها براي    ها وبهانه   علت.  باشند  ناروشن آنها مي  
استفاده از تسليحات بر روي آبها، نسبتا            

توان دست    آيند و سريعا مي     آسان بدست مي  
از اين رو اگر چند روز بعد از        .  به اسلحه برد  

واقعه معلوم گردد که ادعاها برمبناي واقعيت       
تواند    اند، براي تصيح اشتباهات مي         نبوده

تواند   البته بعدا دولت هم مي       .ديگر دير باشد  
 با انداختن مسئوليت به گردن يک خطاکار

 مين سالگرد30در 
 قيام بزرگ مردم تبريز

 1356بهمن  29در 
 

 ياد مبارزان و جانباختگان
 اين حركت كه نقطه عطفي

 در مبارزات ضد رژيم
 ديكتاتوري و وابسته شاه
 و مبارزات ضد امپرياليستي

 مردم ايران بود
 !را گرامي ميداريم 

 



 ۲۷صفحـه    ١۳٨۶بهمن    ١۵١اتحـاد کـار     

 ۱۳۸٦بهمن  ۵جمعه _ آواي دانشگاه 

 ،»آواي دانشگاه «بنا بر گزارشات رسيده به      
 ،امروز دانشجويان ساکن در کوي دانشگاه       

در اعتراض به مشکالت صنفي، دست به            
اين دانشجويان در اعتراض به     .  اعتراض زدند 

از خوردن آن خودداري        ،کيفيت پايين غذا   
ها را بر روي زمين ريختند و در          کردند و غذا  

اين دانشجويان که     .  تحصن کردند     ،سلف
شاهد عدم پاسخگويي مديريت کوي دانشگاه      

در ادامه اعتراضات خود در محوطه          ،بودند
کوي دست به راهپيمايي زدند و در مقابل در         

دانشجويان   .اصلي کوي دانشگاه تجمع کردند  
در اين راهپيمايي با سر دادن شعارهايي،           

احضار   ،نسبت به سرکوب جنبش دانشجويي    
بازداشت   ،هاي انضباطي   دانشجويان به کميته  
... مشکالت صنفي و       ،گسترده دانشجويان  

 .اعتراض کردند
تن مي    ۵۰۰اين دانشجويان که تعدادشان به       

با شکستن سد نيروهاي انتظامات            ،رسيد
با فاصله   .  وارد خيابان اميرآباد شدند        

 ،کوتاهي از حضور دانشجويان در خيابان        
. نيروهاي ضد شورش نيز وارد محل شدند        

اما با گذشت زمان بر تعداد دانشجويان             
. نفر رسيد   ۱۰۰۰افزوده شد و به حدود          

هايي نيز ميان دانشجويان و        ظاهرا درگيري 
 .نيروهاي ضد شورش صورت گرفته است

  :مطالبات دانشجويان بدين شرح است 
. ۲.  تهيه منشورحقوق صنفي دانشجويان    .  ۱

. بهبود وضعيت رفاهي كوي دانشگاه تهران       
برقراري مجدد   .  ۴.  بهبود غذاي كوي    .  ۳

هاي اياب و ذهاب دانشجويان از           سرويس
خوابگاه به دانشگاه و بر عكس كه از اول             

ها به    امسال همراه با تفكيك اين سرويس         
سرويس دختران و پسران، زمان آن نيز            

دانشجويان خواهان كار    .  محدود شده بود   
بعد از    ۷صبح تا     ۷ها از ساعت      اين سرويس 

شب براي دختران     ۱۰ظهر براي پسران و تا      
. آزادي دانشجويان سياسي دربند    .  ۵.  شدند

توقف احضار فعالين دانشجويي سياسي      .  ٦
 . وصنفي به كميته هاي انضباطي

 

 اعتراض و تظاهرات در كوي دانشگاه
 ۱۳۸٦بهمن  ٦شنبه  -ادوارنيوز 

ناآرامي در کوي دانشگاه تهران که از ظهر           
روز جمعه و در اعتراض به مسائل صنفي           

با )  شنبه(آغاز شده بود از غروب امروز          
تجمع بيش از هزار دانشجوي ساکن اين             
کوي در برابر سلف کوي دانشگاه تهران از          

دانشجويان خشمگين با     .  سر گرفته شد     
حرکت به سمت درب اصلي کوي دانشگاه           
اين درب را خرد کرده و وارد خيابان                 

ها   اين درحالي است که ده     .  اند  اميرآباد شده 
پليس ضد شورش و پليس موتور سوار             
کنترل خيابان اميرآباد و اطراف کوي               

 .اند دانشگاه را در دست گرفته
حضور انبوه نيروهاي امنيتي و انتظامي            
موجب تحريک دانشجويان شد و برخي از          

ها، از سنگ اندازي دانشجويان به            گزارش
سمت گاردضدشورش ودرگيري دانشجويان    
. خارج شده از کوي با پليس حکايت دارد            

برخي دانشجويان در اين درگيري توسط          
 .اند پليس مورد ضرب و شتم قرار گرفته

 ۲۱هاي تکميلي حاکي است در ساعت         گزارش
کم دوهزار دانشجوي ساکن کوي در          دست

اند و فرهادي      خيابان اميرآباد تجمع کرده     
مدير کوي در حال گفتگو با دانشجويان و            
تالش براي بازگرداندن ايشان به داخل             

 .محوطه کوي است

 نيست ترديد زمستان مي گذرد

 وز پي اش پيک بهار

 با هزاران گل سرخ

 ...بي گمان مي آيد

بهار سبز و زيباي طبيعت در حالي در راه            

ها و      است که تعداد زيادي از همکالسي          

طي يک ماه و نيم     .  دوستانمان هنوز در بندند   

گذشته تعداد زيادي از دانشجويان در              

شهرها و دانشگاههاي مختلف به خاطر             

آذر    ۱٦برگزاري يا شرکت در مراسم             

. شوند  دستگير شده و در زندان نگهداري مي       

هاي اين دانشجويان     در اين مدت به خانواده     

اجازه مالقات با فرزندانشان داده نشده و           

  هاي کوتاه تلفني انجام شده است تنها تماس

ها که تحت فشارهاي روحي و          اين خانواده 

برند، بارها به        سر مي     نگراني شديد به    

دستگيري فرزندان خود اعتراض کرده و           

 .اند خواهان آزادي دانشجويان زنداني شده

هاي بسياري که براي آزادي         عليرغم تالش 

اين دانشجويان صورت گرفته، تا کنون             

همچنان تعداد زيادي از اين عزيزان در زندان        

برند و حتي هنوز به تعدادي از اين          سر مي   به

دانشجويان اجازه مکالمه تلفني هم داده نشده       

 . است

ضمن همدردي با خانواده هاي اين عزيزان و        

خواه و عدالت طلب      به احترام فرزندان آزادي   

ايران که تعدادي از آنها وبالگ نويس نيز            

 .هستند

ايم   ها تصميم گرفته    ما جمعي از وبالگ نويس    

هاي خود را در اين روز به            که نام وبالگ   

هاي   روز حمايت وبالگ نويس       ،بهمن  ۱۰«

تغيير   »ايراني از آزادي دانشجويان دربند       

 .دهيم

 به اميد آزادي تمامي يارانمان

 ۲۰۰٨ژانويه  ۲۰ - ۱٣٨۶دي  ٣۰

تحصن دانشجويان معترض علي رغم سردي      
كند ودر اين     ادامه پيدا مي    ۱۰هوا تا ساعت     

لحظه دانشجويان با اعالم مطالبات خود            
كنند كه اين تجمع تا برآورده شدن          اعالم مي 

شب   ۱۰تا    ۷مطالبات، هر شب از ساعت         
  .ادامه خواهد يافت
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از جمله  .  تن ديگر را به جوخه مرگ سپرد         ۱۳در دومين روز سال نو ميالدي، جمهوري اسالمي ايران           
ساله و مادر دو کودک است که به دليل قتل شوهر خود در                 ۲۷اعدام شدگان راحله زماني، زن جوان        

در  جمعي  دستهخانم زماني طي يک اعدام        .  جريان يک مشاجره خانوادگي، به مرگ محکوم شده بود           
مرد نيز به جرم قاچاق        ۳در اين روز همچنين      .  مرد به دار آويخته شده است        ۷زندان اوين به همراه      

 .اند تن ديگر در زاهدان اعدام شده ۲مواد مخدر در قم و 
نفر نيز    ۱۵۰در حال حاضر بيش از      .  اند  نفر اعدام شده    ۳۰۰، بيش از      ۲۰۰۷در کشور ما تنها طي سال       

نفر در    ۸فقط در اهواز     .  اند  اند و در انتظار اجراي حکم خود نشسته            ها، حکم اعدام گرفته      در زندان 
 .معرض خطر اعدام فوري قرار دارند

جمهوري اسالمي، برخالف درخواست سازمان ملل و نيز مجامع مدافع حقوق بشر همچنان بر صدور                 
در قرن بيست و يکم بر مردم ايران کساني حکومت           .  کند  احکام اعدام و اجراي اين احکام پافشاري مي        

اند و جامعه امروزي ايران را با قوانين هزار سال پيش اداره                کنند که از اعماق تاريخ سر برآورده         مي
 .ميکنند

در برخي کشورها نيز با     .  ها است که در اغلب کشورهاي جهان مجازات اعدام لغو شده است             اکنون سال 
جمهوري اسالمي از جمله    .  شود  وجود اين که هنوز به صورت قانوني اين حکم وجود دارد، اما اجرا نمي             

شود، بلکه نسبت به جمعيت        مي  »قانوني«معدود کشورهائي است که نه تنها هنوز مرتکب اين جنايت             
 .سرانه کشور، مقام نخست را در اجراي احکام مرگ دارا است

هاي   هاي عمومي جهاني، احزاب و سازمان        المللي مدافع حقوق بشر، رسانه       ما مجامع و نهادهاي بين     
خوانيم که دست در دست هم براي لغو حکم اعدام و به ويژه اقدام براي جلوگيري از                    سياسي را فرا مي   

کشتن کساني که در ايران در معرض احکام مرگ قرار دارند، مبارزه کرده و به هر طريقي، مانع اجراي                    
 .احکام آنها شوند

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن ابراز انزجار از اعدام سيزده تن از شهروندان                     
ها را، که توسط حکومت ايران اعمال ميشود، محکوم دانسته و مبارزه براي لغو اعدام                  ايراني، اين اعدام  

 .داند خواهان مي را از وظايف آزادي
 ۲۰۰۸ژانويه  ۵_  ۱۳۸۶دي  ۱۵

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 
 

  تن ديگر ۱۳هاي دار، بازهم اعـدام  بازهم چـوبه

نظير بوتو نخست وزير سابق و رهبر          خانم بي   ۱۳۸٦ديماه    ٦ديروز  
کنوني حزب مردم پاکستان، پس از پايان سخنراني در ميتينگ                    
انتخاباتي خود در شهر راولپندي، هدف سوء قصد يک تروريست قرار           

بالفاصله پس از ترور خانم بوتو، فرد سوء قصد          .  گرفت و کشته شد   
در اثر  اين انفجار و در نتيجه اين عمليات           .  کننده خود را منفجر نمود    

 .تن ديگر نيز کشته شدند ۲۰انتحاري، 
بي نظير بوتو در ماه اکتبر نيز پس از حدود هشت سال که در خارج                  

زيست، به هنگام بازگشت براي شرکت در انتخابات                پاکستان مي 
گذاري   پاکستان، در مسير حرکتش از فرودگاه کراچي هدف بمب              

ها تن کشته      در نتيجه اين عمليات انتحاري ده       .  انتحاري قرار گرفت   
 .شدند

هر چند که نوع ترور و مجموعه شواهد حاکي از انجام اين اقدام                    
توسط بنيادگرايان اسالمي است، اما طرفداران خانم بوتو، دولت پرويز     

 .کنند مشرف را از مسئوليت مبرا نمي
افراطيون اسالمي امروز در پاکستان در تار و پود قدرت و در                     

بسياري از سرکردگان نظامي در     .  هاي نظامي نفوذ دارند     باالترين رده 
. اند  پاکستان با بنيادگرايان اسالمي اگر همراه نباشند، هم مسلک               

امکاناتي که در اختيار بنيادگرايان در پاکستان قرار دارد بسيار وسيع            
جريان تروريستي القاعده در مناطقي از پاکستان         .  و  پر دامنه است     
در چنين کشوري ترور خانم بوتو  چندان دور          .  کند  آزادانه حرکت مي  

 .از انتظار نبود

 

 !کنيـم نظيـر بوتـو را شـديدا محکـوم مي تـرور بي

در فاصله  .  تر شده است    با اين ترور وضعيت ناآرام پاکستان نا آرام        
هاي   ها، پاسگاه   کمتر از يک روز پس از ترور، به بسياري از فروشگاه           

هائي که وابسته به قدرت        ها و به اغلب مکان       ها، اتوموبيل   پليس، بانک 
اند   حاکم است، در شهرهاي مختلف حمله شده و به آتش کشيده شده             

با چنين  .  اند  ها، تعداد ديگري از مردم کشته شده         و در نتيجه درگيري   
ژانويه برگزار    ۸وضعي، سرنوشت انتخاباتي که قرار بود در تاريخ            

 .رود شود، در ابهام فرو مي
ناآرامي در اين کشور که نظاميان بنيادگرا در آن نفوذ باالئي دارند،               
کشوري که به بمب اتمي نيز مجهز است، کشوري که با همسايگاني               
چون هند روابط متشنج داشته و کمتر ماهي است که در نتيجه                     

هاي مذهبي تعدادي کشته نشوند، اين ترور وضعيت را             درگيري فرقه 
ثباتي بيشتر در منطقه درمي       تر کرده و در خدمت بي        بازهم پيچيده 

تواند موجب   بحراني خاورميانه نمي    افزايش ناآرامي در منطقه     .  آيد
 .نگراني نيروهاي دموکرات و آزاديخواه نباشد

نظير   کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران  ترور خانم بي             
هاي   بوتو را به شدت محکوم کرده، توجه همه نهادها و سازمان                 

دموکراتيک و مجامع مدافع حقوق بشر را به خطر گسترش اين پديده              
هاي   خواهد که براي برخورد با ريشه         شوم جلب کرده، از آنها مي       

 .انديشي کنند زايش و پرورش تروريسم، متحدانه مبارزه و چاره

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 ۲۰۰٧دسامبر ۲۸برابر  ۱۳۸٦ديماه  ٧

  بــراي لغــو حکــم اعــدام مبــارزه کنيــم


