
 
 
 
 
 
 
 

 ن خلـق ايـرانارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـا
 ١۳٨۷     بهمن      

١٥۹ 

     سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانته مرکزیکميه يانيب

  ۱۳۵۷انقالب  مين سالگرد در سي

 با گسترش مبارزه عليه 

  رژيم جمهوري اسالمي

  !براي تحقق اهداف انقالب بهمن بکوشيم
در اين فاصله، نسل جديدي پا به عرصه زندگي و حيات .  ايران گذشت مردمسي سال از انقالب بزرگ

زيرا . پردازد اين نسل نيز، به نوبه خود، طبعا به بررسي و بازبيني اين رويداد تاريخساز مي. اده استاجتماعي نه
آيد، بلكه نسل حاضر نيز از زاويه مسائل و  تدريج، فراهم مي هاي تازه درباره آن به ها و داده كه نه تنها يافته

  .ر و نتايج متعدد و متناقض بوده استنگرد، انقالبي كه داراي آثا نيازهاي خويش به اين انقالب مي
هاي اصلي آزادي،  ، مردم ايران در تالشي سترگ براي ساختن ايراني آزاد و آباد، با خواسته1357در سال 

استقالل و عدالت اجتماعي، يكپارچه به پا خاستند و رژيم ديكتاتوري وابسته شاه را سرنگون ساختند و بدين 
اما نظام استبداد ديني كه جايگزين استبداد سلطنتي شد، از . مين ما گشودندترتيب فصلي تازه در تاريخ سرز
  .ر اهداف و شكست انقالب را رقم زدهمان فرداي انقالب، نقض آشكا

  ۲بقيه در صفحه 

  ی اسالمیدولت اوباما و جمهور

  يم؟ س  از نوعيك  نزدبرخورد
تها هستند و از تبعات تحريمها و مجازاتهاي مردم ايران كه خواستار آرامش و صلح و طرفدار دوستي بين مل

برند،  المللي كه به نوبه خود، موجب تشديد بحران اقتصادي و اجتماعي كشور شده، بيش از همه رنج مي بين
المللي، و حل اختالفات و حصول توافق  از آغاز مذاكره رسمي و علني با دولت آمريكا، بر اساس عرف بين

در چنين حالتي . كنند جهت تأمين نيازهاي عاجل و آتي جامعه، استقبال ميبر پايه برابري حقوق و در 
توانند رأساً با رژيم حاكم بر كشور تعيين تكليف كرده و مبارزه و تالش خود را براي  هاي مردم مي توده

  . برپايي ايراني آزاد، آباد و صلحدوست تداوم بخشند
    ۳صفحه                                                                                    محمود بهنام        

   يران در اقتصاد اي جهانداري يه سرماي بحران جاريامدهايپ
  ۱۱صفحه                                                                                  محمود بهنام     

      مله به نواره غزهطرح بوش  برا ي حذف موانع  ح
  ١٤صفحه                                                                                           داريوش  : برگردان

  ي مرزشناسي براينسل كش
  ١٥صفحه                                                                        يري وزتي هداروانيس  

  »اروليبراليزم«جبهه چپ در مقابل 

  ١٨صفحه                                                                                  احمد آزاد         

  اعالميه مشترك  
نگذاريم حكومت گلزار 

خاوران را ) گورستان(
 !تخريب كند

هراس از برمال شدن بيش از پيش حقايق که 
هاي مردم  تنفر و بيزاري هرچه بيشتر توده

هاي بيدار و آگاه در سطح  ايران و وجدان
جهان را به همراه دارد، حکومت جمهوري 

ل باطل داشته است تا اسالمي را براين خيا
با تخريب و تغيير چهره گورستان خاوران 

ها، از رسوائي  و جلوگيري از تجمع خانواده
بدين ترتيب جمهوري اسالمي . خود بکاهد

کوشد تا ضمن سرپوش گذاشتن  مي
برجنايات خود، خاطره هزاران انسان 

هاي  شريفي که در فاصله کوتاهي در زندان
هان و افکار مردم رژيم اعدام شدند را از اذ

  محو کند

  ۲۰صفحه                                                            
  

  
  

 يباعتراض به تخر
خاوران در مقابل 

  پارلمان نروژ
  ۷صفحه 
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 رانــالمي ايــوري اســم جمهــاد رژيــرنگون بــس

  بقيه از صفحه اول

با گسترش مبارزه عليه رژيم 

  جمهوري اسالمي

براي تحقق اهداف انقالب 

  !بهمن بکوشيم

  

ها  انقالبي كه آزادي اراده و انديشه انسان، همه انسان
و غيرمذهبي،  ديگر مذهبي، معتقد به اعم از مسلمان

هاي آن بود، با الحاق صفت  در سرلوحه خواسته
حق حاكميت و . طلوب شدمصادره به م» اسالمي«

اراده مردم براي تعيين سرنوشت خويش، كه از مباني 
» جمهوري اسالمي«اصلي جمهوريت است، در مسلخ 

 واليت مطلقه فقيه جانشين ديكتاتوري  ونابود گرديد
  .شاه شد

  
هيواليي كه از اعماق قرون وسطي برخاسته و با اما 

انه طلب لگدمال كردن اهداف آزاديخواهانه و عدالت
انقالب، بر سرنوشت جامعه ما حاكم گشت، تنها به 
نقض حقوق اساسي سياسي و اجتماعي و اقتصادي 

تفتيش عقايد و تجسس در . ها بسنده نكرد توده
زندگي خصوصي و امور شخصي افراد نيز تبديل به 
سياست رسمي و جاري رژيم تازه به دوران رسيده 

وب، چندي نگذشت كه جمهوري اسالمي در سرك. شد
كشتار و خفقان، روي سلف خود و ساواك آن را 

 در تالش براي خاموش كردن هر صداي  وسفيد كرد
ها انباشته و  طلبي، زندان اعتراض و مقاومت و حق

عام  هزاران نفر از زندانيان سياسي اعدام و يا قتل
زنان، روشنفكران، دانشجويان، كارگران، . شدند

 و بسياري از هاي تحت ستم ايران دهقانان، مليت
اقشار ديگر، با فشار مضاعف، تبعيضات شديد و 

هاي  هاي وحشيانه از جانب رژيم و ارگان سركوب
 متعدد امنيتي و نظامي آن روبرو گشتند كه تا به امروز

  . ادامه داردنيز
  

فسادي فراگير بزودي اركان حكومت از باال تا پائين 
ق ها و درآمدهاي عمومي متعل ثروت. را دربرگرفت

 دستخوش يغماگري بيسابقه گردانندگان ،به مردم
استقالل .  شدانحكومت و وابستگان و شركاي آن
هاي بسيار و اخيرا  سياسي كشور بازيچه ماجراجويي

 و صدور ارتجاع اسالمي و ،ماجراجويي اتمي رژيم
. دخالتگري در امور كشورهاي ديگر قرار گرفت

، چنان بازهم تشديد گرديدكشور وابستگي اقتصادي 
هاي صنايع موجود و عمده  كه امروز نيز گردش چرخ

هاي اقتصادي جامعه، كماكان، به بند ناف  فعاليت
  .صادرات نفت خام بسته است

  
ها و  با شكست انقالب بهمن، باري ديگر، تالش

مبارزات مردم ايران براي آزادي و عدالت و برپايي 
قالب در واقع، وقوع ان.  ناكام ماند،نظامي دمكراتيك

 و شعارهاي اصلي آن، نشانه ديگري از ناكامي 1357
اما . و ناتمام ماندن اهداف انقالب مشروطيت ايران بود

هاي اساسي  همانگونه كه، به رغم عدم تحقق هدف
ساز تغيير و  انقالب مشروطه، اين جنبش انقالبي زمينه

هاي اجتماعي، فرهنگي و  تحوالت بسياري در عرصه
بدون آن انقالب امكان بروز هنري بوده است كه 

يافتند، انقالب بهمن نيز فارغ از اين قبيل آثار و  نمي
  .پيامدها نبوده ونيست

  
، نقطه پاياني بر 1357انقالب بزرگ ايران در سال 

. شاهي در سرزمين ما گذاشت تاريخ طوالني ستم
هاي گريبانگير  هرچند كه بواسطة درماندگي و بحران

داران سلطنت  ز هم ميراثرژيم اسالمي حاكم، هنو
هاي بيگانه و خرج  پهلوي مطرود با اتكا به قدرت

دالرهاي آمريكايي، اميدهايي را براي بازگرداندن آب 
پرورانند، اما اين خيال خامي  رفته به جوي در سر مي

ولي رژيم واليت مطلقه فقيه هم، كه دين . بيش نيست
ت و ابزار سلطه جابرانه خود ساخته را مبناي مشروعي

 نقاب از چهره بنيان دين، ،ناگزير هاست، در عمل و ب
حكومت ديني و دين حكومتي برداشته و واقعيت 
پندارها و خرافات مذهبي و آئين و احكام قرون 
وسطايي و ماهيت ارتجاعي مذهب را بيش از پيش، 

ت  مردم، با پرداخ هاي اكثريت توده. عريان كرده است
بهايي سنگين، در جريان كار و فعاليت، زندگي و يا 
پيكار روزمره خويش، بر واقعيت ارتجاعي، متحجر و 

 و،  شدهتر ها آگاه ضد دمكراتيك آن احكام و آموزه
هر چه بيشتر، از حكومت اسالمي رويگردان و  بيزار 

هاي اخير، دستجاتي از  اگرچه درسال. شوند مي
كه با طرح و تبليغ نوع اند  گران بر آن شده حكومت

جمهوري اسالمي، به اصالح و استمرار » ماليم«
حيات آن بپردازند، ولي مردم بنا به تجربه ملموس 

اند كه اين رژيم اساسا اصالح  خود به روشني دريافته
  .پذير نيست

  
نيمي از يعني انقالب بهمن، بخش بزرگي از زنان، 

اعي جامعه ما، را به عرصه مبارزه و زندگي اجتم
خميني و پيروان او نتوانستند و يا نخواستند . كشاند

اما با . مانع از حضور آنان در جنبش انقالبي شوند
 حداكثر توان خود را با ،استقرار جمهوري اسالمي

توسل به حجاب، ارعاب، چماق و انواع و اقسام 
هاي ارتجاعي و  قوانين و احكام اسالمي و يا سنت

 تا زنان را به پستوي تبعيض آميز به كار گرفتند

.  با اين همه، نتوانستند،ولي. ها بازگردانند خانه
امروزه، نه تنها حضور و سهم چشمگير زنان در 

هاي  ها و فعاليت ها و رسانه مدارس و دانشگاه
فرهنگي، دليل بارزي بر ناكامي سردمداران حكومتي 
در اين زمينه است، بلكه جنبش اجتماعي زنان از 

هاي جاري  ترين جنبش رين و گستردهجمله پايدارت
 تحوالت اءتواند سرمنش در ايران است كه خود مي

  .مثبت ديگري در جامعه ما باشد
ها و فشارهاي  ها، خشونت به رغم همه سركوبگري

هاي جوانان و  ، جنبشجمهوري اسالميمستمر رژيم 
دانشجويان، نويسندگان و هنرمندان، كارگران و 

هاي اعدام  تلف، خانوادههاي مخ زحمتكشان، مليت
از پاي ننشسته و بر ... شدگان و زندانيان سياسي و 

هاي آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي،  خواسته
خواهانه  براي تحقق اهداف دمكراتيك و عدالت

  .كنند انقالب بهمن، پيكار و تالش مي
  

ها و مبارزات خويش  مردم ايران، در جريان مقاومت
 ،يابند كه  رژيم استبداد ديني حاكم اند و درمي دريافته

ست  ابزرگترين سد و مانع تحول دمكراتيك جامعه ما
هاي موجود  و نخستين گام براي خروج از نابساماني

هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران،  و حل بحران
 و  است در كليت آنجمهوري اسالمي برچيدن بساط

ين با تغييرات روبنايي و يا جابجائي افراد، ا
  .كن نخواهند شد ها ريشه نابساماني

اما مهمترين تجربه انقالب بهمن اين است كه نيروي 
هاي  جايگزين اين رژيم بايد به اهداف و خواسته

جدايي دين از "مبارزات مردم وفادار باشد و 
عدالت " و "دموكراسي"، "آزادي"، "حكومت
سرنگوني . هاي آن باشد  در سرلوحه برنامه"اجتماعي

ري اسالمي، بدون استقرار يك جمهوري با اين جمهو
ها و مبارزات مردم منتهي و  اهداف، به شكست تالش

  .فاجعه پس از انقالب بهمن تكرار خواهد شد
  

مين سالگرد انقالب بهمن، با گراميداشت ياد  در سي
همه جانباختگان اين انقالب و همه مبارزان و 

ماعي و پيكارگران راه آزادي، دمكراسي، عدالت اجت
سوسياليسم كه قرباني ستم و سركوب رژيم استبداد 

اند، همه نيروها  سلطنتي و استبداد اسالمي حاكم شده
آزادي، دمكراسي و عدالت معتقد به و جريانات 

اجتماعي را براي همكاري و همراهي بيشتر با 
در جهت پشتيباني اي سياسي  و ايجاد جبههيكديگر، 

اري در جامعه و هاي اجتماعي ج و تقويت جنبش
، به منظور تحقق آزادي  مردمبراي گسترش مبارزات

  .خوانيم و دمكراسي در ايران فرامي
  

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
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سال پس از استقرار رژيم جمهوري اسالمي در  سي

ايران، و با گذشت نزديك به سه دهه از ماجراي 
گروگانگيري در تهران و قطع مناسبات ديپلماتيك بين 

اي  ايران و آمريكا، آيا امروز فرصت و امكان تازه
براي مذاكره مستقيم و تجديد روابط ميان اين دو 

ضمن آن كه فراهم آمده است؟ در اين فاصله، 
مرگ «رجزخوانيهاي متقابل استمرار داشته، و شعار 

همواره از جمله سياستهاي رسمي » بر آمريكا
گردانندگان حكومت اسالمي بوده است، طرفين انواع 
برخوردها با يكديگر را نيز آزموده و يا از سر 

ماجراي طبس، (از عمليات نظامي : اند گذرانيده
و تحريم ) ريسرنگون كردن هواپيماي مسافرب

اقتصادي و تجاري و فشارهاي سياسي تا تماسها و 
در مورد خريد اسلحه (مذاكرات مخفيانه و غيرمستقيم 
و همكاريهاي ) گيت و آزاد كردن گروگانها، ايران

آيا اكنون ...). افغانستان، عراق و (موردي و مقطعي 
وضعيت جديدي براي برخورد نزديك از نوع ديگر 

  ؟به وجود آمده است
شود، روي كار آمدن  تا جايي كه به آمريكا مربوط مي

را » مسئله ايران«دولت باراك اوباما كه برخورد به 
دولت خود برشمرده و » مهمترين اولويت ديپلماسي«

با جمهوري اسالمي اعالم » مذاكره مستقيم«براي 
اي در مسير  آمادگي كرده است، مسلماً شرايط تازه

گيري از اين  بهره. رده استمناسبات فيمابين پديد آو
ترديد، به چگونگي واكنش رژيم حاكم بر  شرايط، بي

ايران به پيشنهاد مذاكره مستقيم، و موضوع و مضمون 
لكن اين نيز آشكار است . اين مذاكرات بستگي دارد

اي از مباني و روشهاي  كه، صرفنظر از تغيير پاره
سياست خارجي دولت اوباما نسبت به سلف خود، و 

ه ويژه تأكيد دولت جديد بر چند جانبه گرايي در ب
المللي، برخي واقعيات و معضالت  روابط و مسائل بين

موجود نيز بر اولويت مسئله ايران براي هيأت حاكمه 
دهند و لزوم برخورد عاجل آن را  آمريكا، گواهي مي

  .كنند مطرح مي
پيش از هرچيز، بحران اتمي ايران است كه در اثر 

المللي  ماجراجوييهاي جمهوري اسالمي به بحراني بين
از يكسو اين رژيم، به رغم . تبديل شده است

المللي،  و مجازاتها بين» شوراي امنيت«هاي  قطعنامه
ورزد و، از  اي خود اصرار مي هاي هسته بر ادامه برنامه

يگر، مرتباً گزارشهايي دال بر دستيابي رژيم به سوي د
سالح اتمي در يك يا چند سال آينده، به وسيله 
نهادهاي پژوهشي و اطالعاتي گوناگون، و خصوصاً 

گردد كه بر نگرانيهاي  توسط دولت اسرائيل، منتشر مي
جامعه جهاني در مورد مقاصد جمهوري اسالمي و 

در چنين . دزن خطر گسترش تسليحات اتمي دامن مي
شرايطي است كه نه تنها آمريكا بلكه مثالً رئيس 

سال «جمهوري فرانسه نيز، سال جاري ميالدي را 

در همين . خواند مي» تعيين سرنوشت مسئله ايران
حال، دولت جديد آمريكا قصد دارد كه بخش 

اي از نيروهاي نظامي خود را، تا دو سال ديگر،  عمده
بالً، نيروهاي بيشتري به از عراق بيرون برده و، متقا
بدين منظور، دولت . خاك افغانستان اعزام دارد

آمريكا مسلماً در پي آنست كه، اگر نه همكاري، 
جمهوري اسالمي را نسبت به اين » طرفي بي«دستكم 
. جاييها در غرب و شرق ايران جلب نمايد جا به 

عالوه بر اينها، فشارهاي همسايگان ايران و ديگر 

بسته منطقه خاورميانه، كه از سياستهاي دولتهاي وا
ماجراجويانه و دخالتگرانه رژيم اسالمي هراسان و 
نگرانند، به دولت آمريكا روز افزون است تا آن را به 
. اتخاذ تدابير عاجل در برابر حكومت ايران برانگيزانند

نشينهاي جنوب خليج فارس نيز اخيراً  چنان كه شيخ 
اند   اتمي ايران روي آوردهبه برخورد فعال به پرونده

و در مذاكرات » شوراي امنيت«كه همچنان در سطح 
  .با جمهوري اسالمي، گشوده است) 5+1(دولتهاي 

  
  مذاكره مستقيم

باراك اوباما، كه در جريان مبارزات انتخاباتي 
سياست خارجي » تغيير«خويش، در چارچوب 

آمريكا، موضوع مذاكره مستقيم با كشورهايي مانند 
و به همين خاطر هم مورد (ران را مطرح كرده بود اي

انتقاد رقباي خود و از جمله هيالري كلينتون، وزير 
در پي ). امور خارجه دولت جديد، قرار گرفته بود

احراز منصب رياست جمهوري نيز اين پيشنهاد را 
اي با  وي در مصاحبه. رسماً اعالم داشته است

  پيرامون مسائل  ژانويه،27، در »العربيه«تلويزيون 
» اولويت«خاورميانه و جهان اسالم، با تأكيد بر 

موضوع ايران در ديپلماسي دولت خود، در پاسخ به 
سوالي درباره چگونگي برخورد آمريكا با ايران 

ايران رويكردهايي را در پيش «: اي، گفت  هسته
گرفته است كه براي صلح و شكوفايي در منطقه 

ين كشور عليه اسرائيل، تهديدهاي ا. سازنده نيست
تواند  اي كه مي ادامه برنامه ساخت تسليحات هسته

ثبات منطقه را به خطر اندازد و به اين ترتيب احساس 
امنيت فردي در منطقه كاهش يابد و حمايت اين 
كشور از سازمانهاي تروريستي در گذشته، هيچ كدام 

اگر «: و افزود» اند از اين اقدامات كمك كننده نبوده
شورهايي مانند ايران مايل باشند، نخست مشتهاي ك

گره كرده خود را كنار بگذارند، آن گاه دست دوستي 
. »ما را خواهند ديد كه به سوي آنها دراز شده است

بسيار «او، در ادامه صحبتهايش، خاطر نشان كرد كه 
مهم است ما اطمينان حاصل كنيم كه تمامي ابزار 

در زمينه ديپلماسي را قدرت اياالت متحده  از جمله 
  .»در روابط  خود با ايران به كار بگيريم

 فوريه، 9اوباما، در كنفرانس مطبوعاتي خود، در 
باري ديگر بر تالش براي پيشبرد اين سياست در 

وي با اظهار . مورد جمهوري اسالمي تأكيد كرد
در » طي چند ماه آينده«اميدواري نسبت به اين كه 

نشستن رو در روي «ن امكان نتيجه تماسهاي فيمابي
: فراهم آيد، تصريح كرد» دو طرف پشت ميز مذاكره

هرچند كه ما ديپلماسي مستقيم را در اين مورد در «
گيريم ولي اهميت دارد كه نگرانيهاي عميق  پيش مي

درباره تأمين مالي (موجود خود نسبت به ايران 
سازمانهاي تروريستي، برنامه اتمي و يا اظهارات 

  دولت اوباما و جمهوري اسالمي

برخورد 
  نزديك
   از نوع
 ؟ سيم

 
 

 محمود بهنام
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را به طور روشن و مشخص ) ه عليه اسرائيلخصمان

زمان آن فرا «و در پايان نتيجه گرفت كه » مطرح كنيم
خواهد  هايي از اين كه مي رسيده است كه ايران نشانه

جوزف بايدن، . »طور ديگري رفتار كند عرضه بدارد
در » امنيت«معاون اوباما نيز، در كنفرانس جهاني 
ه با جمهوري مونيخ، ضمن اعالم آمادگي مذاكر

اسالمي، پيشنهاد آمريكا را در اين باره به رژيم حاكم 
يا ادامه «: چنين خالصه نمود» دو گزينه روشن«در 

خط مشي كنوني، كه فشار و انزوا در پي خواهد 
داشت، يا كنار نهادن برنامه اتمي غيرقانوني و حمايت 
. »از تروريسم، كه مشوقهاي مهمي به بار خواهد آورد

ئوالن دولت جديد آمريكا نيز سخنان ديگر مس
مشابهي در مورد مذاكره مستقيم با ايران مطرح، و آن 

و » هوشمندانه«را به عنوان يكي از اجزاي ديپلماسي 
سوزان . اند اين دولت قلمداد كرده» پراگماتيك«

رايس، نماينده اين دولت در سازمان ملل، ضمن 
اي ه فراخواندن حكومت ايران به اجراي قطعنامه

اعالم كرده كه، همراه با مذاكره » شوراي امنيت«
مستقيم، همكاري آمريكا با پنج دولت ديگر، در قالب 

با جمهوري اسالمي، نيز استمرار ) 5+1(مذاكرات 
  .خواهد يافت

پيشنهاد مذاكره مستقيم با حكومت اسالمي در ايران،  
در ) »بيكر«از جمله از سوي كميسيون (قبالً نيز 

 آمريكا مطرح گشته ولي هيچگاه، به هيات حاكمه
. طور جدي و در سطوح باال، عملي نشده بود

بنابراين، طرح و پيگيري جدي اين امر از طرف دولت 
اما چگونگي اين مذاكره، موعد و . اوباما تازگي دارد

در . مضمون آن، در حال حاضر، چندان روشن نيست
وهله نخست، اگرچه مسئوالن دولت جديد بعضاً از 

اند،  سخن گفته» بدون قيد و شرط«فتگوي مستقيم گ
پيش «ولي اظهارات برخي ديگر از آنان، نوعي 

براي آغاز مذاكره مستقيم را نيز مطرح » شرط
اي درباره بررسي »تيم ويژه«هم اكنون . نمايد مي

مسائل و جوانب گوناگون روابط آمريكا و ايران، در 
ر حال دستگاه ديپلماسي آن كشور تشكيل شده كه د

آمريكا در » بسته سياست جديد«تدارك به اصطالح 
مورد ايران است و حتي صحبت از تعيين مذاكره كننده  

ولي موعد . يا نماينده ويژه اوباما در امور ايران است
مذاكره هنوز معلوم نيست و اين هم، » مهلت«و يا 

البته، به پاسخ جمهوري اسالمي و همچنين به موعد 
ت آتي رياست جمهوري در ايران، برگزاري انتخابا

  .يابد خرداد سال آينده، پيوند مي
آنچه در اين ميان روشن است، اينست كه مقامات 

، و »قاطعيت«دولت جديد آمريكا از مذاكره همراه با 
يا، به بيان ديگر، از تهديد توأم با تشويق، در جريان 

خود اوباما، همان . گويند مذاكرات احتمالي، سخن مي
ه در باال اشاره شد، ضمن طرح ديپلماسي طور ك

» همه ابزار قدرت«مستقيم، بر اهميت استفاده از 
كند كه، طبعاً، شامل قدرت نظامي  آمريكا، تأكيد مي

وي كه از همان ابتدا و . شود برتر اين كشور نيز مي
همواره مخالف لشكركشي آمريكا به عراق بوده است 

 به رقباي و اين هم يكي از امتيازات وي نسبت(
تصريح كرده است كه ) شد اش محسوب مي انتخاباتي

شكست فضاحت . نيست» هرگونه جنگ«او مخالف 
بار آمريكا در عراق و ناكامي عيان آن در افغانستان و 
بازتاب اينها در افكار عمومي آمريكا و جهان، در 
حال حاضر امكان جنگ و لشكركشي آمريكا در 

ولي گزينه . رده استجايي ديگر را شديداً محدود ك
. احتمالي جنگ عليه ايران هنوز منتفي نشده است

كه در دولت جديد هم ابقا (چنانكه وزير دفاع آمريكا 
در مورد ايران » ها همه گزينه«گفته است كه ) شده

  .»روي ميز است«
جدا از موضوع بازگشت يا احياي موقعيت آمريكا در 

ن، كه مطمح نظر اقتصاد، منابع انرژي و بازار وسيع ايرا
غالب مسئوالن و انحصارات بزرگ آمريكايي بوده و 
هست، با بررسي مناسبات و منازعات فيمابين در 

هاي مقامات دولت جديد، به  دوره اخير و بر پايه گفته
رسد كه از ديدگاه آمريكاييها سه مسئله و يا  نظر مي

خواست عمده در گفتگوي مستقيم با جمهوري 
هاي ساخت سالح   توقف برنامه:اسالمي مطرح است

اتمي، توقف تهديدات عليه اسرائيل، و توقف حمايت 
از سازمانهاي تروريستي و همراهي، و يا عدم 
كارشكني، در مقاصد استراتژيك آمريكا در سطح 

در اين ميان، مورد نخستين از اولويت بيشتري . منطقه
برخوردار است ضمن آن كه، با توجه به نگرانيهاي 

المللي  تواند افكار عمومي بين موجود، بهتر ميواقعي 
همه سران سابق و الحق آمريكا بارها . را بسيج نمايد
اند كه حاضر به پذيرش يا تحمل ايران به  تأكيد كرده
  .نخواهند بود» قدرت اتمي«عنوان يك 

و، به درجات متفاوت، روسيه و چين » اتحاديه اروپا«
 تبديل شدن نيز در نگراني آمريكاييها نسبت به

در » قدرت اتمي«احتمالي جمهوري اسالمي به يك 
اين منطقه حساس سهيمند، هرچند كه در زمينه 

ها هم  چگونگي برخورد به اين رژيم و ساير عرصه
اتحاديه اروپا، . اختالفات و رقابتهايي با يكديگر دارند

از پيشنهاد مذاكره مستقيم دولت اوباما با رژيم حاكم 
در » مثبت«ال كرده و آن را اقدامي بر ايران استقب

جهت صلح و ثبات در خاورميانه خوانده است و، در 
در قبال جمهوري » قاطع«عين حال، بر موضع 

دولت روسيه نيز ضمن . اسالمي نيز تأكيد كرده است
استقبال از مذاكره مستقيم، اظهار اميدواري كرده است 

) 5+1(كه اين امر به پيشرفت مذاكرات در چارچوب 
  .هم كمك كند

در مذاكرات تاكنوني دولتهاي ششگانه با رژيم 
اسالمي، ابتكار عمل غالباً در دست اتحاديه اروپا بوده 
است و، در نوعي از تقسيم كار دروني، نمايندگان اين 

، »نان قندي«اتحاديه بيشتر در نقش ارائه كننده 
دار و روسيه و چين به »چماق«آمريكا ايفاگر نقش 

استمرار اين وضعيت مبهم و . اند بوده» انجيمي«عنوان 
بالتكليف، بيش از همه، به سود روسيه بوده است كه، 

، بيشترين »توبره«و هم از » آخور«با خوردن هم از 
. منافع اقتصادي و سياسي را به چنگ آورده است

اتحاديه اروپا نيز از آن بيمناك است كه در صورت 
كا و ايران، نقش آغاز گفتگوهاي دوجانبه ميان آمري

دولتهاي اروپايي در اين ميان تضعيف شود و در 
حالت توفيق احتمالي اين گفتگوها و بازگشت آمريكا 
به ايران نيز، بخشي از موقعيت و منافعشان نصيب 

  .متحد و رقيب قدرتمندشان بشود
  

  واكنش جمهوري اسالمي
پاسخهاي گردانندگان حكومتي به پيشنهاد مذاكره 

 اوباما، تاكنون، دوپهلو و مبهم بوده مستقيم دولت
و اين مسئله نه تنها برخاسته از تناقصهاي . است

گريبانگير رژيم و دستجات دروني مختلف آن است، 
بلكه يكي از شگردهاي شناخته شده اين رژيم در 

اي مشكالت داخلي يا خارجي، به  برخورد به پاره
منظور وقت گذراني و يا گسترش حيطه مانور، 

  .شود ب ميمحسو
در همين حال، بايد يادآور شد كه موضوع مذاكره 

هاي رژيم اسالمي در »تابو«مستقيم با آمريكا يكي از 
سالهاي گذشته بوده و چه بسا عناصري از خود رژيم 

اند و،  كه به خاطر طرح اين پيشنهاد توبيخ و طرد شده
گيري راجع به اين موضوع هم در  سرانجام، تصميم
با . قرار گرفته است» رهبر«خص اختيار خاص مش

اين همه، خود سران رژيم هم، در دوره اخير، در 
» شيطان بزرگ«پيشنهاد مذاكره مستقيم محرمانه با 

در اواخر دوره رياست جمهوري . اند پيشقدم بوده
اي، طرح گفتگوهاي مخفيانه و  خاتمي، با تأييد خامنه

مستقيم بين دو دولت، شامل همه موضوعات مورد 
اي جمهوري  ازعه، از برنامه اتمي و نقش منطقهمن

اسالمي گرفته تا مسائل عراق، لبنان و فلسطين، به 
، به دولت جرج بوش »معامله بزرگ«قصد انجام يك 

در آن هنگام، با وجود توافق وزير . شود ارائه مي
خارجه وقت آمريكا، كالين پاول، با آغاز گفتگوي 

هاي ديك چني، مستقيم با ايران، به دليل مخالفت
رامسفلد و ديگران، نهايتاً دولت آمريكا پاسخ رد به 

همين جواب . دهد پيشنهاد جمهوري اسالمي مي
آمريكا نيز، به نوبه خود، در عرض اندام و 

هاي افراطي درون رژيم و  گيري افزونتر گروه قدرت
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 نظامي -روي كار آوردن دار و دسته امنيتي

  .شود ثر واقع مينژاد در مجلس و دولت، مؤ احمدي
دستجات تندرو رژيم اسالمي، چه به دليل عقيدتي و 

هاي سودجويانه، مذاكره و، احياناً،  چه با انگيزه
جمهوري » استحاله«مصالحه با آمريكا را سرآغاز 

اسالمي و، بنابراين، از دست رفتن موقعيت و منافع 
حتي . خاص خويش دانسته و شديداً با آن مخالفند

برداري خود  كار دولت اوباما، با بهرهپيش از آغاز 
غرضانه از فجايع رژيم اسرائيل در غزه، تظاهراتي در 

شود كه طي آن عناصر بسيجي  تهران سازمان داده مي
دهند و  اللهي حكومت عليه اوباما شعار مي و حزب

حسين شريعتمداري، . كنند پوسترهاي او را پاره مي
، با عناويني از »كيهان«اي و گرداننده  نماينده خامنه

ارزشها، اجازه سازش با آمريكا «اين قبيل كه 
اي  رئيس جمهوري آمريكا كاره«و يا » دهند نمي

  .كند ، مذاكره را رد مي»نيست
گيري احمدي نژاد هم در اين باره دوپهلو و  موضع

وي، يك روز بعد از مصاحبه . متناقض بوده است
اوباما، طي سخنراني خود در كرمانشاه، ضمن 

شرطهاي دولت خود  رجزخوانيهاي مرسوم، پيش
هاي  جهت مذاكره با آمريكا را، شامل ادامه برنامه

عالم ا... از اسرائيل و ) آمريكا(اتمي، عدم حمايت 
كنند بايد  آنهايي كه صحبت از تغيير مي«: كرده و گفت

اول از ملت ايران عذرخواهي كرده و براي جبران 
اند،  جناياتي كه عليه جمهوري اسالمي مرتكب شده

احمدي نژاد كه چند روز بعد از آن، در . »تالش كنند
ديدار با سفير سويس در تهران، آمادگي دولت خود را 

اظهار »  تغييرات جديد در آمريكااستقبال از«براي 
داشته بود، در سخنراني خويش در مراسم فرمايشي 

ملت ايران «در تهران، با اعالم اين كه »  بهمن22«
حاضر به گفتگوست وي در فضاي برابري طرفين و 

تغييرات واقعي، «، تأكيد كرد كه »احترام متقابل
  .»بايستي بنيادي و نه تاكتيكي باشد

مجلس رژيم و سردسته يكي ديگر از اظهارات رئيس 
جريانات حكومتي درباره مذاكره با آمريكا هم چندان 

تغيير سياستهاي «وي نيز كه خواست . روشن نيست
اين دولت در رابطه با » نگاه جديد«و » آمريكا

جمهوري اسالمي را مطرح كرده است، با حضور در 
مونيخ، به عنوان فرستاده جمهوري » امنيت«كنفرانس 

سالمي، ضمن تشريح مواضع رژيم در مورد دفاع از ا
و » حماس«اي و حمايت آن از  هاي هسته برنامه

» فراهم شدن زمينه بهبود روابط«، از ...، و »اهللا حزب«
ايجاد كنسرسيوم «ايران و آمريكا، و احتمال 

سخنان . سخن گفت» المللي تهيه سوخت اتمي بين
 نظر درون الريجاني، ضمن آن كه نشاني از اختالف

باندهاي حكومتي دارد، بيانگر اين نكته نيز هست كه 
» شوراي عالي امنيت«اي كه دبير  همانند دوره(وي 

) رژيم و مذاكره كننده اصلي آن با اتحاديه اروپا بود
از » ماليم«اي متفاوت و به اصطالح  كوشد چهره مي

موضعگيريهاي رسمي . جمهوري اسالمي عرضه بدارد
خارجه رژيم در اين زمينه نيز تاكنون و علني وزارت 

  . كمكي به روشن شدن موضوع نكرده است
در همين حال سران ديگر جناحهاي حكومتي از 
رفسنجاني تا خاتمي و كروبي، به طور صريح يا 

، در مجموع از »اما و اگر«ضمني، بدون شرط يا با 
. اند امكان مذاكره مستقيم با آمريكا استقبال كرده

ي اصالح طلبان حكومتي نيز غالباً، در ها روزنامه
چنان كه مثالً سرمقاله . اند همين جهت موضع گرفته

، بعد از شرحي مبسوط از تاريخچه »اعتماد«روزنامه 
روابط فيمابين و فشارهاي پيدا و پنهان آمريكا به 

آورد  خود را چنين مي» ختم كالم«جمهوري اسالمي، 
گ در هر دو سو اكنون شرايط براي يك اقدام بزر«كه 

آماده است، به شرط آنكه هيچ يك مشتي براي 
ديگري گره نكند و دو كشور متوجه منافع و موقعيت 

  .»يكديگر باشند
اگرچه هنوز موضع رسمي واحدي در پاسخ پيشنهاد 

تواند  و اين حالت ابهام مي(دولت آمريكا اعالم نشده 
لكن از مجموعه شواهد و ) تا مدتي نيز استمرار يابد
شود كه، در شرايط موجود،  قراين چنين استنباط مي
تواند به راحتي پيشنهاد مذاكره  جمهوري اسالمي نمي

المللي اين  هاي داخلي و بين هزينه. را صراحتاً رد كند
كار، براي خود رژِيم، بسيار افزونتر از فوايد آن 
خواهد بود، سرنوشت مردم و مصالح آينده آنها كه 

بسياري . اين حكوت جايي ندارداساساً در محاسبات 
از جريانات و عوامل درون رژيم، و نه صرفاً از 
كارگزاران يا اصالح طلبان حكومتي بلكه از 

اي نيز، سخت نگران  وابستگان خود جناح خامنه
شان در برابر مجازاتهاي  منافع و موقعيت ويژه

به عالوه، » المللي و تشديد احتمالي آنها هستند بين
ه روند طوالني مذاكرات با اتحاديه اروپا همان طور ك

در حالتي . نيز نشان داده است) 5+1(و در چارچوب 
هم كه اين رژيم تمايل واقعي براي گفتگو و حصول 

تواند با شركت در مذاكرات، ضمن  توافق ندارد مي
تعقيب مقاصد و سياستهاي خويش، در جهت ايجاد 

ارجي اختالف بين طرفهاي مقابل، كاهش فشارهاي خ
از . و يا وقت گذراني و كسب مهلت بيشتر تالش كند

اين رو، پاسخ محتمل جمهوري اسالمي چنين خواهد 
بود كه با پذيرش اصل مذاكره با آمريكا، بكوشد تا 

تواند آن را به مسير مورد نظر خود  جايي كه مي
  .بكشاند

نكته اساسي در رويكرد رژيم حاكم به مذاكره مورد 
واند به دوست و دشمن نشان بدهد بحث، اينست كه بت

موضع «كه نه از سر ناچاري بلكه، برعكس از 
حكومت . شود است كه وارد مذاكره مي» قدرت

اسالمي، در برابر افكار عمومي در داخل و يا خطاب 
به طرفداران و جيره بگيرانش در كشورهاي منطقه، 

خواهد چنين وانمود كند كه اين دولت آمريكا،  مي
، است كه سرانجام » جمهوري اسالميدشمن اصلي«

ناگزير به درخواست مذاكره شده است، كه اين نيز 
. شود ديگري براي اين نظام محسوب مي» پيروزي«

چنين است كه سردمداران حكومتي به رجزخواني در 
تعيين » شرط و شروط«دهند و  اين باره ادامه مي

  .كنند مي
 مردم اما در شرايط ناباوري و رويگرداني گسترده

نسبت به حكومت، طبعاً ادعاها و شعارهاي تبليغاتي 
كند و، بنابراين، سازماندهي يك  متداول آن كفايت نمي

. يابد رشته اقدامات جهت قدرتنمايي هم ضرورت مي
پرتاب موشك و ماهواره به فضا، در ايام اخير، از 

هرچند كه اينكار، براي . جمله اين اقدامات بوده است
در جمهوري اسالمي، » هاي فناوريپيشرفت«نمايش 

ترتيب داده شده بود ولي، چنان كه » دهه فجر«در 
هاي حكومتي از آن به عنوان  مشاهده شد، دستگاه

نمايش ديگري از قدرت، در انظار داخلي و خارجي، 
در همين فاصله يك ماه گذشته، . برداري كردند بهره

همراه با طرح و بحث موضوع مذاكره، ارگانهاي 
و » براندازي نرم«يتي رژيم از كشف دو شبكه امن
اي  خبر دادند و بگير و ببندها دامنه» جاسوسي«

مفهوم اين اقدامات و پيام رژيم كامالً . تر يافت گسترده
مذاكره يا با مذاكره، سهم و سرنوشت  بي: روشن است

مردم چيزي جز خفقان وسركوب نيست و كسي حق 
  .دچون و چرا، انتقاد و اعتراض ندار

نكته مهم ديگر در رويكرد رژيم به اين مسئله، 
حكومت ماليان كه . محرمانه بودن مذاكرات است

همواره از شفافيت گريزان و علنيت هراسان بوده 
است، خصوصاً در زمينه گفتگوها و قراردادهاي 

االمكان، اين مذاكرات و  كوشد كه، حتي خارجي مي
 و اعطاي توافقهاي احتمالي، بده و بستانها و اخذ

امتيازات، به صورت مخفيانه و دور از نگاه و داوري 
مردم ايران، و همچنين مردم كشورهاي همسايه، انجام 

در مورد مذاكره مستقيم با دولت آمريكا نيز به . بگيرد
رسد كه اين دولت پافشاري زيادي روي  نظر نمي

اعالم و انتشار همه موارد توافقات احتمالي داشته 
ا توجه به حساسيت زيادي كه اين لكن ب. باشد

موضوع در سطح جهاني برانگيخته است، بعيد به نظر 
رسد كه جريان مذاكرات و معامالت احتمالي دور  مي

  .بماندالمللي باقي  هاي بين از چشم و گوش رسانه
تواند از جانب  اما مسائل و موضوعاتي كه مي

جمهوري اسالمي درمذاكرات مستقيم با آمريكا مطرح 
سران و مسئوالن : ود، متعدد و گوناگون استش

حكومتي بارها در مورد موضوعاتي مانند آزاد كردن 
در پي ماجراي (داراييهاي بلوكه شده ايران 
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، برداشتن تحريمها و محدوديتهاي )گروگانگيري

اقتصادي يك جانبه آمريكا، لغو ممنوعيت خريدهاي 
ها و سازمانهاي  تسليحاتي، عدم حمايت از گروه

اپوزيسيون ايراني، شناسايي جمهوري اسالمي به 
» پيش شرط«، به عنوان ...اي، و  عنوان قدرت منطقه

رژيم . اند و يا مضمون مذاكرات فيمابين، صحبت كرده
حاكم، ترجيحاً، حل و فصل همه مسائل مورد اختالف 

، را دنبال »معامله بزرگ«به صورت يكجا، يا همان 
ه اين دو دولت، با وجود اين نيز روشن است ك. كند مي

اي مقاصد و منافع مشترك،  اختالفات فراوان، پاره
بالفعل يا بالقوه، در عراق، افغانستان، جلب و ورود 

توانند به  دارند كه مي... گذاريهاي خارجي و  سرمايه
اما آنچه كه مطمح . حصول توافق و سازش كمك كنند

نظر اساسي همه سردمداران حكومتي در مذاكره و 
مصالحه با آمريكا بوده و هست، همانا شناسايي 
رسميت و موجوديت جمهوري اسالمي، چنان كه 

سران رژيم از . هست، از سوي دولت آمريكاست
را » تغيير رژيم«خواهند كه سياست  دولت آمريكا مي

. نمايد» تضمين«يكباره كنار نهاده و امنيت آن را 
كه به آنان، به رغم همه رجزخوانيهايشان، حاضرند 

حكومتشان از دولت » تضمين امنيت«منظور كسب 
ولي، آيا . آمريكا، هرگونه امتيازي را واگذار كنند

دولت آمريكا حاضر است چنين تضميني 
بدهد؟

پاسخ آمريكا به اين سوال، همان ابهام اصلي است كه   
البته امكان . در مذاكرات دوجانبه احتمالي نهفته است

اهدگفتگو و توافق پيرامون دارد كه دولت آمريكا بخو
مسائل مورد منازعه را، نه به صورت يكجا بلكه به 
شيوه بخش به بخش و يا موردي، پيش ببرد، ولي 

از سوي طرف » تضمين امنيت«همواره با خواست 
پاسخ اين سوال از .  ديگر مذاكره روبرو خواهد گشت

در حالي كه : جانب دولت آمريكا فعالً معلوم نيست
توانند نهايتاً  ز هيأت حاكمه آمريكا ميبخشهايي ا

چنين شرطي را بپذيرند، جناحها و گرايشهاي 
قدرتمندي نيز در درون و بيرون دولت اوباما وجود 

دارند كه به هيچ وجه مايل به پذيرش حفظ و بقاي 
  .جمهوري اسالمي نيستند

  مسئله مذاكره و انتخابات آتي
دو سو، با موضوع مذاكره مستقيم با آمريكا، از هر 

برگزاري و نتيجه انتخابات رياست جمهوري در ايران، 
هرچند كه اين . در چهارماه ديگر، گره خورده است

انتخابات نيز اساساً غيردموكراتيك، و با رأي و اراده 
آزاد اكثريت وسيع مردم ايران بيگانه است، اما طرح 
پيشنهاد مذاكره در اين مقطع، به هر ترتيب، با آن 

نتخاباتي هم پيوند يافته است و هركدام از نمايش ا
كوشند بر مبناي اين  طرفين مذاكرات احتمالي مي

اي، بر نتيجه انتخابات آتي هم تأثير  پيوند، به گونه
  .بگذارند

گردد، دار و  تا جايي كه به رژيم حاكم بر ايران برمي
برداري  دسته احمدي نژاد در پي آن هستند كه با بهره

و » شيطان بزرگ«شنهاد مذاكره تبليغاتي از پي
توانند از آن بگيرند، اينها را  امتيازات مفروضي كه مي

مقاومت و قاطعيت در برابر «به منزله دستاوردهاي 
قلمداد كرده و، بدين وسيله، موقعيت خود را » دشمنان

. در دستگاه اجرايي و امنيتي رژيم حفظ و تقويت كنند
نش نامزدها و يا اي، در گزي هرگاه جناح غالب خامنه

دستكاري در نتايج آرا، بر ابقا و انتخاب احمدي نژاد 
اي  و يا عناصري نظير وي، اصرار ورزد اين امر نشانه

خواهد بود كه احتمال آغاز مذاكره و خصوصاً حصول 
البته اين بدان معني . سازد توافق را بسيار محدود مي

هاي افراطي جناح  اي يا همه گروه نيست كه خامنه
خواهند با دولت آمريكا مذاكره و  وي، هيچگاه نمي

بلكه به معني طرح شرط و شروطي . سازش كنند
است كه امكان نيل به توافق با طرف مقابل را دشوار 

  .كند مي
اما دولت آمريكا نيز در پيشبرد طرح مذاكره در 

از يكسو : هاي آينده، با دو گزينه مواجه است  ماه
اد مذاكره مستقيم و ترسيم اميدوار است كه با پيشنه

اندازي از توافق احتمالي، جريانات پيگير گفتگو  چشم
با آمريكا در درون رژيم و يا دستجاتي را كه با 
شرايط نسبتاً سهلتري حاضر به ورود در مذاكرات 
هستند، تقويت كرده و از اين راه برآيند انتخابات 

از سوي . درون حكومتي را تحت تأثير قرار بدهد
و نشان دادن نرمش از » مثبت«ر، ارسال عالئم ديگ

جانب دولت آمريكا تا موعد برگزاري انتخابات آتي 
نظير آنچه در ماه گذشته در مورد كشتي حامل سالح (

از ايران ظاهراً به مقصد سوريه روي داد كه طي آن 
نيروهاي آمريكايي كشتي را متوقف، بازرسي و سپس 

هاي ضعف موضع  نهتواند همچون نشا مي) رها كردند
جمهوري اسالمي تعبير و » قدرتمندي«اين دولت و 

هاي افراطي رژيم  تبليغ شده و، عمالً، به سود گروه
به همين دليل نيز برخي از مسئوالن و . تمام شود

مشاوران آمريكايي، و همچنين بعضي از مقامات 
اروپايي و يا دولتهاي همسايه ايران، توصيه و تأكيد 

ولت اوباما اجراي طرح مذاكره مستقيم را كنند كه د مي
به بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در 

در پرتو اين مالحظات، چگونگي . ايران موكول نمايد
تعيين نامزدها و صف بنديها و سياستهاي انتخاباتي 

هاي آتي نيز  جريانات رقيب درون رژيم در ماه
ره با آمريكا هايي از موضع نهايي آن درباره مذاك نشانه

  .را هم به دست خواهد داد
اما در حالتي كه مذاكرات دوجانبه اصالً سرنگيرد و يا 
نهايتاً به شكست انجامد، اوضاع به روال سابق باز 

» نيويورك تايمز«به نوشته روزنامه . نخواهد گشت
به نقل از مشاوران اوباما، دولت ) 2009 زانويه 24(

رفت مذاكره، طرح جديد آمريكا، در صورت عدم پيش
تشديد مجازاتهاي اقتصادي يك جانبه و چند جانبه، 
و از جمله قطع صدور بنزين به ايران، را در مد نظر 

به عالوه، طبق همان منبع، جرج بوش طرح . دارد
بمباران تأسيسات (محرمانه عمليات نظامي عليه ايران 

را نيز تحويل جانشين ) اتمي و نظامي و زير بنايي
تواند آن را مسكوت   است كه وي ميخود داده

. بگذارد، تغيير دهد و يا به مرحله اجرا درآورد
المللي  اتحاديه اروپا هم طرح تشديد مجازاتهاي بين
كوشد تا  عليه ايران را در دستور كار دارد و مي

همراهي روسيه و چين را هم در اين زمينه تأمين 
  .نمايد

يا احتمالي تمامي اين مسائل و رويدادهاي جاري و 
مذكور در سطور باال، كه مستقيماً با زندگي و 

يابد، در شرايط  سرنوشت آينده جامعه ما پيوند مي
حاكم، عمالً فارغ از خواست و اراده مستقل مردم 

مردم ايران كه خواستار آرامش . يابد ايران جريان مي
و صلح و طرفدار دوستي بين ملتها هستند و از تبعات 

المللي كه به نوبه خود،  اتهاي بينتحريمها و مجاز
موجب تشديد بحران اقتصادي و اجتماعي كشور 

برند، از آغاز مذاكره رسمي  شده، بيش از همه رنج مي
المللي، و  و علني با دولت آمريكا، بر اساس عرف بين

حل اختالفات و حصول توافق بر پايه برابري حقوق 
 و در جهت تأمين نيازهاي عاجل و آتي جامعه،

هاي مردم  در چنين حالتي توده. كنند استقبال مي
توانند رأساً با رژيم حاكم بر كشور تعيين تكليف  مي

كرده و مبارزه و تالش خود را براي برپايي ايراني 
اما جمهوري . آزاد، آباد و صلحدوست تداوم بخشند

اسالمي كه بحران آفريني در مناسبات خارجي يكي 
 كتمان بحرانها و از ترفندهاي مرسوم آن براي

درماندگيهاي دروني آنست، مقاصد ديگري را دنبال 
روزي  مقاصدي كه جز سركوب و خفقان، سيه. كند مي

سال  و محروميت، چيز ديگري براي جامعه ما طي سي
  .گذشته نداشته است
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  قهرمان، دشت خاورانقهرمان 
  رسته از قلب تو ياد ارغوان

  آب صد چشمه در چشم پاك توست
  خواب صد بركه در زير خاك توست

 
 هموطنان عزيز

 
  انسان هاي آزاديخواه

هاي پر بار ديگر خاك خاوران مان را، گلستان گل 
پرشده امان را در هم كوبيده اند، سنگ قبرها و تمام 
زمين آن را دگرباره شخم زده اند و درخت و نهال 

اين خود يادآور همان روزهاي نخست . كاشته اند
است كه جلوي چشمانمان با بولدوزر خاك خاوران 
را زير ورو مي كردند، قاب عكس هاي عزيزانمان را 

ه اين كه آن ها در اين مي شكستند و بدون توجه ب
مكان خفته اند و بدون احترام به مردگان ما كه در هر 
آئين و مسلكي جايگاه ويژه دارند، حتي نشانه گذاري 
هائي را كه مادران براي خودشان ترسيم كرده بودند، 

دريغ و درد . ويران نموده و به فحاشي ما مي پرداختند
بطه با كه به جاي پاسخگويي به سئواالت ما در را

چرائي و چگونگي اعدام عزيزانمان، خاك در چشم 
بازماندگان آن جاويدزندگان مي پاشيدند و باز هم 

آن ها امروز هم مثل ديروز، مي خواهند . مي پاشند
صورت مساله را پاك كنند تا مجبور نباشند، هر روز 
و هر شب با چنين پرسش هائي مواجه شوند كه به چه 

كه عموما طبق قوانين خود جرمي آن فرهيختگان را 
جمهوري اسالمي به زندان محكوم شده بودند، اين 
چنين قتل عام نموديد و آن ها را دسته جمعي، شبانه و 
مخفيانه در گورستاني پرت و دور افتاده دفن كرديد؟ 
چرا مانع برگزاري مراسم براي آن ها مي شويد و به ما 
ر نيز حمله مي كنيد؟ چرا ما را از حضور بر س

  گورهاي بي نام و نشان آنان نيز منع مي كنيد؟

قاتالن عزيزان ما مي خواهند حتي وجود آنان را نيز 
آن ها كه در . منكر شوند، اما آن ها كور خوانده اند

اين خاك خفته اند، از زندگان قاتالنشان نيز زنده 
ن بر زندگي قاتالن مردگان ما، گوئي هم چنا. ترند

بيهوده نيست كه همواره در . خود سايه افكنده اند
انديشه توطئه اي عليه خاك گورهاي جمعي آنان نيز 

ما بازماندگان جانباختگان خاوران اعالم مي . هستند
كنيم، همانگونه كه تا به حال با چنگ و دندان اين 
خاك را حفظ كرده ايم، باز هم از هيچ تالشي در 

 نگاهداشتن ياد عزيزانمان فروگذار نخواهيم شعله ور
خاوران در ياد و جان ما نقش بسته است، در . كرد

نگاه منتظر مادران و كمر خميده پدران، در موهاي 
سپيد شده از رنج همسران، در پرسش هاي بي پاسخ 

هر . فرزندانشان و خاطرات تلخ وشيرين رفيقانشان
نه اي كه از بوته اي كه در اين خاك برويد، هر جوا

بطن آن سر بر آورد، بوي خفتگان در اين خاك و 
نشاني از وجود آنان و رد پائي از حسرت ديدارشان 
خواهد داشت، و چشمه اي سرشار از آرزوهاي نهفته 

  .شان در اين خاك سرد را جاري خواهد نمود
خاك خاوران به هر شكل كه در آيد، آرامگاه 

 هاي شيفته خاوران ماست و جان. عزيزان ماست
  .عزيزان ما در زير آن نهفته است

ما از همه انسانهاي شريف و آزاديخواه مي خواهيم 
عليه . كه صداي خفه شده در گلوي ما را فرياد كنند

اين ظلم بي حد بر ما و در حق عزيزان ما اعتراض 
ما از تمامي سازمان هاي مدافع حقوق بشر مي . كنند

ريع مانع ادامه خواهيم كه در اقدامي عاجل و س
اقدامات غيرانساني و بي شرمانه جديد عليه خاك 

  .عزيزان ما شوند
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 در نيتحصن در برل
  خاورانبياعتراض به تخر

  
 
 در يتحصن“  در اروپايراني جوانان اي تهيكم“ ابتكار به

در  ،ن گورستان خاورابي تخرياعتراض به تالش برا
 18(از صبح جمعه  “ مطبوعات آلماني خانه“برابر 
ادامه )  بهمن19( غروب شنبه  وتاز شدآغا) بهمن

  افتي
 نفر در 100 تا 80 حدود در ني سرد برلي وجود هوابا

 به سه زبان ييشعارها. ندمحل تحصن گرد آمد
 پالكاردها نوشته شده ي رويسي و انگلي آلمان،يفارس

 را محكوم رانيچگونه دولت ا«بودند، از جمله 
زاتشان تنها  را در مبارراني كه مردم اي درحالد،يكن يم
 سكوت كرده است، هنوز خبر كهآن« ،»ديگذار يم

 بماند تا ديخاوران با«، » استدهيهولناك را نشن
  .... و » شودداري بي بشري زده  خوابيوجدانها

، در “ در اروپايراني جوانان اي تهيكم“ از فعالين يكي
 تحصن دو روزه ي از برگزارتهي كمني هدف اي باره

ها را  ما خانه رسانه“: گفتبه خبرنگاران  نيدر برل
 ما را به ي تا صدامي تحصن انتخاب كردني ايبرا
 تا هم ميها را وادار كن  رسانهني اديبا. ان برسانندجه

 را به 67 در سال شاني دگرانديجمع خبر كشتار دسته
 آن گورستان بيگوش مردم برسانند و هم خبر تخر

.  در اصل قتل مجدد خاوران استب،ي تخرنيا....را
 در ي و دستكارتي جناني از اييزدا  وقاحتنيا

 كه ي عكس300 تا 200..... مردم استيخيحافظه تار
 جا ني گمنام در ااني اعداميما در كنار نماد گورها

 خانوادگان و بازماندگان در ي از سوميا قرار داده
  “.ه ما گذاشته شدارياخت

 «:  روزه آمده است2در قطعنامه پاياني اين تحصن 
 يحت. ماند ي شود، مراني اگر ويحت. ماند يخاوران م

 را محو تيسته تمام آثار جنااگر جالدان بر تخت نش
هنوز  ه ك چراماند يخاوران م. ماند يكنند، خاوران م

 مانده است تا در دادگاه فردا ي باقيداري بيها جان
 چرا ماند يخاوران م.  را آشكار كندتيعفونت جنا

 همان يعني ادامه دارد، يي رهايكه هنوز مبارزه برا
 .گذاشتندگان خاوران جان بر سر آن   كه خفتهيآرمان

 كه تحصن دو مي از همان ابتدا اعالم كرده بود....
 قدم ني تنها اولني برليها  رسانهي روزه در مقابل خانه

 در يراني جوانان اي تهيكم.  حفظ خاوران استيما برا
 ني كه در اياراني غيدر ي بيها يارياروپا دلگرم از 

 خود را ادامه ي تحصن در كنار ما بودند، مبارزه
 شي كه پي راهمودني در پميدان يم.  دادخواهد

  ». داشتميتر گام برخواه روست مصمم

 خاوران به هر شكل كه در آيد، آرامگاه عزيزان ماست

 
 

 ۶۷دادخواهان کشتار 
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در پي اقدامات جمهوري اسالمي مبني بر تخريب 
خاوران، كميته حمايت از خاوران در نروژ، يك 
سلسله اقدامات و فعاليت هاي برنامه ريزي شده را 
براي مقابله با اين عمل غير انساني جمهوري اسالمي 
سازماندهي نمود،  از جمله اين اقدامات ميتوان از 

  . روژ نام بردتجمع اعتراضي در مقابل پارلمان ن
 فوريه ،  در شهر اسلو 14اين تجمع در روز شنبه 

اين . پايتخت نروژ درمقابل پارلمان نروژ برگزار شد
تجمع به دعوت كميته حمايت از خاوران متشكل از 

 ساكن 67اعضاي خانواده هاي جانباختگان كشتار 
نروژ و همچنين احزاب و گروههاي سياسي ، 

 مستقل در جلوي تشكالت حقوق بشري و افراد
   پارلمان نروژ انجام گرفت

  
مراسم روز شنبه، با اعالم يك دقيقه سكوت با ياد و 
خاطره همه جانباختگان دمكراسي، آزادي و عدالت 

قسمتي بطورنمادين وسمبليك . اجتماعي آغاز شد
شبيه خاوران و به شكل تجمع هميشگي  خانواده ها 

ن، شمع و در خاوران با عكسهاي از اين جانباختگا
گل تزئين شده بود كه توجه همه را بخصوص 

  .كرد به خود جلب مي ها را نروژي
تعداد بيشماري از هموطنان در مقابل پارلمان نروژ 
گردد آمده بودند تا به پيام دبير كل سازمان عفو 

الملل در نروژ و همچنين واكنش نمايندگان دو  بين
  . دهندحزب حاكم در دولت ائتالفي نروژ، گوش فرا 

اولين سخنران ، دبيركُل سازمان عفو بين الملل بود ، 
كه در ابتداي سخنش گفت، اين چقدر خوب و مثبت 
است كه اين همه براي اعتراض به چنين موضوع 

سخنان نماينده عفو . مهمي در اينجا گردد آمده اند
جمهوري اسالمي  بسيار قاطع و الملل عليه اقدام  بين

كوبنده بود، تا جايي كه به صراحت اعالم كرد، رژيم 
هاي توتاليتر  ايران يك رژيم توتاليتر است و همه رژيم

گونه كه خود  كنند تا تاريخ را آن تالش مي
خواهند، بنويسند، رژيم جمهوري اسالمي نيز با  مي

 از خواهد همه آثار جنايت خود را تخريب خاوران مي
 ولي اين امر بين ببرد و سپس تاريخ راخود بنويسد،

اي  جامعه جهاني چنين اجازه. پذير نيست امكان
اين وظيفه همه ماست كه مجال چنين . نخواهد داد

كاري را ندهيم و تا زماني كه عاملين اين جنايت 
معرفي و مجازات نشوند ما نبايستي لحظه اي از پاي 

جلوي تخريب خاوران را ما بايد تالش كنيم . بنشنيم
من بشما قول . بگيريم و بولدوزرها را متوقف كنيم

خواهم داد كه سازمان عفو بين الملل به تالش هاي 
خود در روشن شدن جنايات رژيم ايران بخاطر كشتار 

من بشما قول . زندانيان سياسي، لحظه اي آرام نگيرد
مي دهم كه تا معرفي عامالن اين كشتار، تالش مان 

من به شما قول مي دهم كه . مه پيدا خواهد كردادا
 در كمال آرامش 67روزي برسد كه بازمانگان كشتار 

  . و بدون آزار رژيم، از خاوران مالقات كنند
نماينده حزب كار و عضو پارلمان نروژ سخنران دوم 
بود، وي در سخنان خود اظهار نمود كه، ما در اينجا 

ده ايم تا كشتار در مقابل پارلمان نروژ گرد هم آم
هزاران روشنفكرو فعال سياسي كه بخاطر بيان 

 در ايران 88/89اعتقادات سياسي شان در سالهاي   
ما در اينجا . شكنجه و كشته شدن را محكوم كنيم

جمع شده ايم تا تخريب خاوران را محكوم كنيم و از 
. رژيم ايران بخواهيم به تخريب خاوران خاتمه دهد

نجا گردد آمديم ، قدرت آنرا را شايد ما كه در اي
نداشته باشيم تا جان جانباختگان را به آنان برگردانيم 
و يا گناه ديگران را تصحيح كنيم، اما اين كامال 
امكان پذير است كه مسببين گناهان ديروزي را به 

و . پاي ميز محاكمه بكشانيم و حقيقت را جويا شويم
است كه خاوران سندي : در ادامه سخنان خود گفت

نشان ميدهد كه دولت ايران به ناحق و غير عادالنه 
انسانهايي كه . انسانهاي بي گناهي را از بين برده است

 بتوانند حق داشتن، زندگي آزادي داشته باشند و
نماينده حزب كار در . عقايد خود را آزادانه بيان كنند
حزب كار نروژ خواهان : پايان سخنان خود اظهار كرد

برقراري عدالت در همه دنيا است، حزب ما كشتار 
زندانيان سياسي ايران را توسط جمهوري اسالمي 

تر از  محكوم مي كند، آنرا ناعادالنه مي داند و ناعاالنه
  .  حقيقت خاوران و تخريب آن استآن كتمان

سخنران سوم،  نماينده پارلمان نروژ از حزب 
ايشان در ابتداي . سوسياليسهاي چپ نروژ بود
  :سخنراني خود، اظهار نمود كه

امروز ما گرد هم آمده ايم كه ياد جانباختگان كشتار 
حزب ما .  سال گذشته را گرامي بداريم20دستجمعي 

 سياسي را در هر كجاي دنيا هر گونه اختناق وكشتار
حزب ما كشتار زندانيان سياسي در . محكوم مي كند

ايران را محكوم مي كند و بر اين باور است كه 
پرونده خاوران بايستي گشوده شود و مسببين اين 
. كشتار بايد در مقابل دادگاهي عادالنه پاسخگو باشد

وي همچنين گفت، نقض حقوق بشر در ايران توسط 
ران به هيچ وجه قابل قبول نيست و از دولت دولت اي

و . ايران خواست تا به حقوق بشر احترام بگذارد
حزب ما ، خواهان . سخنان خويش را چنين پايان داد

قطع هر گونه اختناق و استبداد در ايران و قطع 
  .بيدرنگ تخريب خاوران توسط دولت ايران مي باشد

هاي  سخنران آخر، يكي از اعضاي خانواده
جانباختگان بود، ايشان ضمن تشكر ازهمدردي 
شركت كنندگان و سخنرانان در اين راهپيمايي ، قطع 
نامه پاياني را كه خواست برگزاركنندگان تجمع از 

ايشان در پايان نيز از .  دولت نروژ بود، را قرائت نمود
دولت نروژ، احزاب و سازمانهاي حقوق بشري در اين 

 را پيگيري نمايند و با كشور تقاضا نمود كه مسئله
فشار به رژيم جمهوري اسالمي مانع از بين رفتن 
خاوران به عنوان يك سند تاريخي شوند و خانواده 
هاي اين عزيزان و خواسته هاي آنان را مورد حمايت 

 . قرار دهند
در اين روز نمايشگاه عكسي نيزاز خاوران برگزار 

و در بين جزوه منتشر شده در مورد خاوران تكثير . شد
شركت كنندگان و افرادي كه از نمايشگاه بازديد 

همچنين متني به زبان نروژي . كردند توزيع شد مي
آماده شده بود كه شركت كنندگان و بازيد كنندگان 
از نمايشگاه با امضاي آن به تخريب خاوران و نقض 

در اين نامه . حقوق بشر در ايران اعتراض مي كردند
ها و  گان از دولت نروژ، سازمانهاهمچنين امضاء كنند

احزاب نروژي مي خواهند كه در قضيه خاوران 
دخالت فعال نموده  و براي جلوگيري از تخريب 

قرار است اين . خاوران اقدام عاجلي صورت دهند
هاي  متن به امضاي ديگر افراد و احزاب و سازمان
  .  نروژي برسد و براي مقامات نروژي ارسال شود

 توسط كميته حمايت از خاوران كه جزوه چاپ شده
 "بگذاريد خاوران زنده بماند"با تيتر 

 به زبان نروژي "واقعيت خونين خاوران "و
 ، 67است و حاوي تاريخچه خاوران و قتل عام 

ترجمه بيانيه عفو بين الملل در لندن در رابطه با 
هاي  تخريب خاوران به زبان نروژي ، نامه خانواده

وزير دادگستري وقت ، نامه  به 67جانباختگان 
ها به محمد خاتمي در زمان رياست جمهوري  خانواده

هاي از خاوران براي شناسندن  وي وهمچنين عكس
اين محل و يك صفحه كه بصورت جداگانه كه در 
اختيار حاضرين قرار گرفت براي اعترض به تخريب 
خاوران و فرستادن اين اعتراضيه  به مقامات جمهوري 

جمله رئيس جمهور احمدي نژاد و ديگر اسالمي از 
مقامات جمهوري اسالمي و همچنين سفارت ايران در 

  .نروژ كه با ذكر آدرس ايميل و فكس آنان بود 
پخش اين جزوه در بين احزاب و مردم نروژ در 
شناساندن گلزارخاوران به آنان بسيار موثر بود و از 

  .سوي مقامات نروژي مورد استقبال قرار گرفت
 كميته همچنين در راستاي اهداف خود كه اين

شناساندن هرچه بيشتر گلزارخاوران و جلوگيري از 
تخريب آن و حمايت و پشتيباني از خانواده هاي آنان 
در ايران مي باشد،  در هفته گذشته با تعداي از 
احزاب و سازمانهاي حقوق بشري در نروژ ديدار و 

  .گفتگو داشته است
  

  ان كميته حمايت از خاور
  اسلو -نروژ
 

  

  اعتراض به تخريب خاوران در مقابل پارلمان نروژ
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 کارگران ى سراسرهيتحادا
 خود ۲۰۰۸ سال زهيهلند، جا

 کارگران ىکايرا به سند
شرکت واحد تهران اهدا 

 .کرد
 ي سراسرهياتحاد(» FNV  «ادي بنزهيجا

 کارگران يکاي به سنديدر حال) کارگران هلند

شرکت واحد تهران تعلق گرفت که منصور 

 سيرئ بي نا،ي مددمي و ابراهس،ياسانلو، رئ

 .برند ي هر دو در زندان به سر ما،کي سندنيا
 

 
 

  

 کارگران ى کاينامه سند
 شرکت واحد به 

 FNVکنگره 
   

 ني محترم و مسئولندگاني ، نمااني و آقاخانمها

 کارگران هلند و دست اندر کاران هياتحاد

Febe Elisabeth Velasquez Award ، 
 

 :  و برادرانخواهران
 از طرف  درود ها و تشکراتني گرمترمي تقدبا

 و سي کارگران شرکت واحد و رئيکايسند

 منصور اسالو اني در بندش آقاسي رئبينا

 که مي هستني و متاسف از اي مددميوابراه

 جمع ني در اکاي سندرهي مدئتي هياعضا

  .حضور ندارند
 زهي جاني از شما که اکراني سپاس ببا

 خود در يرانيارزشمند را به همکاران  ا

 يرکت واحد اتوبوسران کارگران شيکايسند

 زهي جاني ادي ، شاديتهران وحومه  اعطا کرد

 بدهد که دفاع از امي پراني انيبتواند به مسئول

 که مي و ما هم بدانستي جرم ني اهيحقوق پا

 با به خطر انداختن خود کهيو کسان. ستميتنها ن

 مبارزه کمک ني اشان به تداوم ايو زندگ

 . استشي کارشان قابل ستاکننديم
 ني اافتي دري سال گذشته زمانز،ي عزهمکاران

 که دي ارزشمند را به ما اعالم کردزهيجا

 روز قبل از روز کيدرست مصادف بود با 

 برادر منصور ي آزادي براتي حمايجهان

 که در دهها کشور ياسالو و محمود صالح

 ني اي آزادي صورت گرفته بود براياعتراضات

 .همکارانمان
 سال از آن زمان نه کي با گذشت متاسفانه

 آزاد نشده است بلکه در کاي سندسيتنها رئ

 سمسي کراميچند هفته گذشته همزمان با ا

 و به زندان ري دستگزي نکاي سندسي رئبينا

 که رهبران تي حقني ارغميعل. منتقل شده است

 ما در زندان و يکاي از همکاران سندياريو بس

اوما  اش متديکا و اعضاي هستند اما سندکاريب

 اعضا در داري خود را که شامل ديبرنامه ها

 گري و درهي مدئتي کار، جلسات هطيمح

 مدت به ني را در اکاي مربوط به سنديکارها

 . برده استشيپ
 ي از کشورها مبارزه براياري در بسامروز

 ادي که از بني کارگري خواسته هاني ترييابتدا

 ي و نهادهاني فعالي براديايحقوق بشر م

 ،يکاري و با بشودي جرم محسوب ميکارگر

اخراج و زندان از طرف دولتها جواب داده 

 .شوديم
 اتي و از تجربمي ما در کنار شما بودکاشيا

 يکي ي ولمي آموختي ماريشما و مبارزاتتان بس

 نشست ني که ما را از شرکت به اياز علل

 نجاي بود که ما اني مهم باز داشت ااريبس

 که اگر شما یمخواه می از شما مانهيصم

 تي وضعکي تا از نزدد،يياي براني به اديتوان يم

و با تمام وجودتان . ديني را ببيجنبش کارگر

 ي سختطي که مبارزه ما در چه شراديلمس کن

 .است
 که ي که کارگرانديني ببکي و از نزددييايب

 ري کار چگونه زيمني در نبود ارانيامروز در ا

 يکارگران .شوند ي قول آسا کشته ميها نيماش

  کار اگر طي محيتي امننيکه به مامور

 افتند ي به زندان معاي بکنند چگونه سرياعتراض

 جرم است و داشتن تشکل يو جشن اول ماه م

 ي ملتي امننداختن به خطر ايعنيمستقل 

 دکتر و دني از دي ما حتکاي سندسيرئ. کشور

دارو و مالقات هم در زندان محروم است و 

 هستند اهي سستي ما در ليکاي سندنيفعال

 با مشکل زي و فرزندان ما نيابي کاريبرا

 که ما چگونه دينيو بب.  روبرو هستنديليتحص

 امکانات با نيدر چهار سال گذشته با کمتر

 را حفظ کاي سندني اياري بسشقاتتحمل م

 .ميکرده ا
 از  ياري سال گذشته بسکي ، در زي عزهمکاران

 به زندان ي کارگرنيلان ،معلمان و فعاکارگر

 محکوم به ي مورد معلمکياند و در  افتاده

 است ني همه آنها به ما اامي پياعدام است،  ول

بدون تالش و . ميکه به مبارزه ادامه ده

 ي تشکل و عدالت اجتماعنهيپرداختن هز

 .ديا يبوجود نم
 

 را با زهي جاني ما ام،يکني  اعالم مگري دبار

 بودند خود را زهي جاني ادي که کانديگرانيد

 در اصل متعلق به زهي جاني و اميدان ي مکيشر

 متعلق به زهي جانيا.  استرانيتمام کارگران ا

 است که با وجود همه ي کارگرها ونيليم

ها است حقوق خود را    ماهيفشارها برا

 متعلق به زنان زهي جانياند، ا  نکردهافتيدر

 است که بخاطر زن يکارگر و در حال اشتغال

ودن از حقوق برابر با همکاران مردشان ب

 يها تي متعلق به اقلزهي جانيمحروم هستند، ا

 است که هنوز در زمان استخدام ي و مذهبيمل

 زهي جاني و ارنديگ ي قرار مضيمورد تبع

 است که در راه تشکل مستقل يمتعلق به کسان

 اخراج ، آواره و خانه کار،ي ب،ي زندان؛يکارگر

 به زهي جانيمتر از همه ا و مهشوند يخراب م

 نيهمسران و کودکانمان تعلق دارد که در ا

 ما سي جوان و تازه تاسيکاي که سنديمدت

 گذرد، اما ي آن نمياي از احيهنوز زمان چندان

 را ي فراوانيهايرنجها و مشقتها و سخت

 .متحمل شده اند
 کباري کارگران شرکت واحد يکاي سنداني پادر

 کارگران هلند و هي اتحادني از مسئولگريد

 دست اندر کاران
Febe Elisabeth Velasquez Awardيبرا 

 شرکت واحد يکاي به سندزهي جاني اياعطا

 .کنديتشکر م
 
 به گسترش صلح و عدالت در تما م دي امبا

 يتيگ
  

 ياتوبوسران  کارگران شرکت واحديکايسند

 تهران و حومه
١٣٨٧/١١/١١ 
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 بزرگداشت
سي وهشتمين سالگرد 

 حماسه سياهكل

 
 آن عاشقان شرزه ،

 كه با شب نزيستند

 رفتند و شهر خفته ندانست كيستند

 فريادشان تموج شط حيات بود

 چون آذرخش در سخن خويش زيستند

 مرغان پرگشوده توفان كه روز مرگ

 ...دريا و موج و صخره بريشان گريستند
  

 تهران در پنج شنبه هفدهم بهمن ماه در

وهشتمين مراسمي به مناسبت نوزده بهمن سي

سالگرد حماسه سياهکل بنيانگذاري سازمان 

همچنين انقالب  هاي فدائي خلق ايران و چريک

. بهمن عليه رژيم سلطنتي گرامي داشته شد۲۲

در اين مراسم که گروه وسيعي از 

فعالين حنبش  فعالين سياسي، روشنفکران،

ئي و همچنين ديگر زنان و دانشجو کارگري،

نام  ياد و اقشار مردم شرکت داشتند و

بنيانگذاران سياهکل، جنبش فدائي ومبارزه اين 

جنبش براي آزادي و سيوسياليسم گرامي 

 .داشته شد
در اين مراسم آقايان ناصر زرافشان ،اکبر 

 عليرضا فريبرز رئيس دانا و بيکي،معصوم
ثقفي از زواياي گوناگون درباره حماسه 

تاثيرات اين جنبش بر مبارزات  هکل وسيا

 .هاي مردم سخن گفتندتوده
  

»  زناني آزادي دوبووار برامونيس « ۀزيجا
 ونيلي مکي ي جمع آورنيکمپ«امسال به 
 تعلق »زي آمضي تبعني قوانريي تغيامضاء برا

 يمراسم اهدا بهمن ٢روز چهارشنبه .  گرفت
 شاعر ،ي بهبهاننيمي  به خانم سۀزي جانيا

 نيکمپ«  که از جانب راني اته وبرجسختهيفره
 ريي تغي برااء امضونيلي مکي يجمع آور

 زهي جاني اافتي دري برا»زي آمضي تبعنيقوان
  .دي برگزار گردسي شده بود، در پاردهيبرگز

 فه مراسم در کانيا
که  »دومگو«معروف 

مالقات   محل
 لسوفانيهنرمندان، ف

 سندگانيونو
 چون يسرشناس
 کاسو،ي پد،يآندره ژ

 سارتر و ،ينگويهم
 دوبووار مونيس

بوده است، با 
 ياديحضور شمار ز

 و انيرانياز ا
 برگزار انيفرانسو

  .شد
 مونيس « ۀزي جالوح

 ي آزاديدوبووار برا
توسط خانم » زنان
 و ستواي کرايجول
 لو ُبن يلويس

 ۀدوبووار دخترخواند
 دوبووار و مونيس

با حضورخانم 
 آلبانل نيستيکر
 فرهنگ فرانسه ريوز

 نيميبه خانم س
  .دي گردمي تقديبهبهان

 نيميخانم س 
 هي با تشبيبهبهان

 که يا خود به پروانه
در حضور نه تنها 

 شمع، بلکه صدها شمع فروزان است گفت کي
 يراني به هزاران زن اي ارجگزارزهي جانيکه ا

 يتحمل  رنجها وفشارهااست که با وجود 
 ر،ي وتحقني چون زندان، خشونت، توهيمختلف
 ه به حقوق خود تالش و مبارزيابي دستيبرا
من « :  سخنان خود افزودمه در ادايو. کنند يم

 هرنديسربلندم که زنان کشورم مرا به عنوان گ
 نه نشانيا. اند  به فرانسه فرستادهزهي جانيا

 که دوارمي ام.محبت و اعتماد آنان به من است
 يابي و تا دستنندي ننشي هرگز از پارانيزنان ا
 لممن خوشحا.  راه خود را ادامه دهنديبه آزاد
 که ي بار در فرانسه، کشورني چندميکه برا

مادرم از زبان و فرهنگ آن سود برده است، 

 ي انرژنجاياز بودن در ا. حضور دارم
  »رميگ يم
 پس از ستواي کراي ادامه خانم جولدر
 دوبووار مونيس « زهي جاراموني پيحاتيوضت

  » زناني آزاديبرا
 کرد دي نکته تاکني انتخاب امسال، براييوچرا
 به ي ارجگزارزهي جاني از اهداف ايکيکه 
 يشياند کي تارهي است که بر عليکسان

(obscurantisme) يمبارزه کرده و برا 
 و ي زنان به آزاديابيدست
 يو.  در تالشنديبرابر
مطرح کرد که امروزه  نيهمچن

نه تنها حقوق زنان در 
 و يابر که بريها يکشور
 مالي وجود ندارد پايآزاد

 ريشود، بلکه در سا يم
 حقوق شرفتي پزيکشورها ن
 مواجه شده ييها يزنان با کند

  .است
 ري آلبانل وزنيستي کرخانم

فرهنگ فرانسه در سخنان 
 به عنوان رانيخود از ا

  ي فرهنگراثي با ميکشور
 ني همچنيو.  کرداديرزشمند ا
 راني به ايستي شد نباادآوري

 که يتنها به عنوان کشور
 آن رادر سطح يا  هستهۀپروند

 ستهيجهان مطرح است نگر
 است که يشود،  بلکه کشور
 در آن با  شرمدافعان حقوق ب

   . هستندري درگياديمشکالت ز
 مراسم خانم ني امه ادادر
 لو ُبن دو بووار يلويس

 دوبووار موني سهنددخترخوا
 نکهي از ايبا ابراز خوشحال

 کي به ي را در مکانزهيلوح جا
 که کند ي ممي تقديرانيزن ا

 دوبووار در آن مونيس
جنس «  از کتاب ييها بخش

 ني که فعاليرا نوشته است، به خطرات» دوم 
،  مواجه هستندآن با رانيحقوق زنان در ا

 نين از قواي کرده  و با بر شمردن برخشارها
 يدواري ابراز امران،ي در اي جارزيآم ضيتبع

 زنان را در راه ني به ازهي جاني ايکرد اهدا
 اواسط در .د رسانياري به اهدافشان يابيدست

  .دي پخش گردني از کمپي کوتاهلميمراسم ف
  
 شاعر آزادمنش ،ي بهبهاننيمي خانم ساني پادر

 خود يها  سرودهنيتر  از تازهيکيو جوان دل، 
را دکلمه کرد که با »  حوايهشتاد سالگ«م به نا

  .دي مواجه گردنياستقبال فراوان حاضر

  
 موني سزهي جاىاهدا

  دوبووار
  به

 ونيلي مکي نيکمپ
 امضاء
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 راني در اقتصاد اي جهانيدار هي سرماي بحران جاريامدهايپ

 
 

  بهناممحمود
 

 گذشته كه مراكز زيي پاي و اقتصادي مالدي شدبحران
 را تكان داده است، عواقب ي جهانيدار هيعمده سرما

 و از جمله ،يراموني پي در اقتصادهازي نيانباريبس ز
ت، هرچند كه وسع. گذارد ي مي برجاران،ياقتصاد ا

 و ،ي بحران جهاننيزمان استمرار ا شدت و مدت
 مقابله با آن، يها استي سي اثربخشزاني منيهمچن

 در ي آن بر كشورهاي منفراتي تأثست،يكامالً روشن ن
 . آشكار استزي و از هم اكنون نيحال توسعه، قطع

 دسته از كشورها، كه ني بر ايرگذاري تأثني ايچگونگ
 بحران ني اجادي در ايساس و امي نقش مستقچيغالباً ه
 كه شود ي امر خالصه نمنياند، صرفاً در ا نداشته
 به وقوع يدار هي سرماي كه در مراكز اصليا زلزله

 طبعاً پس ،ي شده كنوني در اقتصاد جهانوسته،يپ
. آورد ي مدي پديراموني پق را هم در مناطييها لرزه

 ي و توازن قوايالملل ني كار بميبلكه در چارچوب تقس
 روشها و ،ي حاكم در عرصه جهانياسي و سياقتصاد
 از ي كه بخش بزرگدهي برقرار گردييها سميمكان

 به م،يرمستقي غاي ميبحران را، به صورت مستق
 ز،ي اقتصادها نني وابسته منتقل كرده و، در اياقتصادها

 بار و صدمات بحران را بر دوش نيتر نينگس
 ليعه تحمكارگران، زحمتكشان و اقشار متوسط جام

 .كند يم
 از يكي كه به عنوان ،يدي و ركود شدي اثر كساددر

 بزرگ ي اقتصادهاريبانگي گر،يعوارض بحران جار
 ه،ي مواد اولي شده است، بهاي جهانيدار هيسرما
 رو به كاهش ي و محصوالت كشاورزي معدنداتيتول

 كه گردش يراموني جوامع پب،ي ترتنيبد. گذاشته است
 حاصل از يا وابسته به درآمدهاقتصاد غالب آنها

 محصول اي و هي چند ماده اولاي كيصادرات 
 و مشكالت مضاعف دي است، با ركود شديكشاورز

 شرفتهي پي اقتصادهان،ياما، عالوه بر ا. اند روبرو شده
 گوناگون و از جمله با يها وهي كه با شيدار هيسرما

 همواره »يسازمان تجارت جهان«توسل به اهرم 
اند، در  ها بوده  دروازهدنادله آزاد و بازكر مبيمدع
 خاص ي داخلاتي و بنا به مقتضي بحران جارطيشرا

 ي گمركيها تي محدودجادي و اييگرا تيخود، به حما
 بر راه صادرات يشتري آورده و موانع بيرو

 روندها، نيا. كنند ي مجادي در حال توسعه ايكشورها
 يها ز پرداخت تراي برايا به نوبه خود، مشكالت تازه

 كشورها به وجود آورده و بازپرداخت ني ايخارج
.  دشوارتر ساخته استزي آنها را نني سنگيها يبده

 كه در خود ز،ي ني جهاني بانكستمي حال، سنيدر هم
 مواجه ي با معضالت حاديدار هيمراكز عمده سرما

 ي وامهاي اعطااي اعتبارات و ديگشته است، از تجد
 طي شرااي و رده امتناع كيرامونيپ ي به اقتصادهاديجد
 مراجع گريد. كند ي ملي را تحمي سختاريبس

 پول و يالملل ني چون صندوق ب،ي جهانيدار هيسرما
 و تي تبعطي شراني غالباً از همزي ن،يبانك جهان

 در حال توسعه، ياعتبارات خود را، به كشورها
 دسته از ني از،ي رو ننياز ا. كنند يمحدودتر م
 ي و تنگناهاي مالديداكثراً با بحران شكشورها، 

 روبرو شان ي الزم جهت چرخاندن امور جارينگينقد
 هايي از دارايگري به فروش بخش دري ناگزاي و دهيگرد

 تيبه ثمن بخس، در وضع (ي عموميها و ثروت
 يها يبه منظور بازپرداخت بده)  حاكميكساد
 ني ابار بتيتبعات مص. اند  خود شدهي قبليخارج

اعم از ركود و .  جوامعني اي جاريندها در زندگرو
 ريبانگي از همه گرشي طبعاً بنده،ي فزاي و گرانيكاريب

 ي و دهقاني كارگري و خانوارهادستياقشار ته
 .شود يم
  

 راني و اقتصاد اي جهانبحران
 يدار هي در سرماريسابقه اخ  از بروز بحران كمشيپ

 تحت رانيا وابسته يدار هي اقتصاد سرماز،ي نيجهان
 مزمن دست به ي با بحران ساختاران،ي مالتيحاكم
 يهرچند كه كسب درآمدها.  بوده استبانيگر

 يها»يولخرج« در چند سال گذشته و يسرشار نفت
 ياناً عاملي احاي كتمان و ي براي از آن، پوششيناش
 تي واقعي بوده ولي بحران داخلي مقطعفي تخفيبرا

 كار آمدن ياز رو و خصوصاً بعد شي از پشيآن، ب
صرفنظر .  كامالً ملموس بوده استنژاد، يدولت احمد

 گري و ددي شديها ي و عقب ماندگها يختگياز گس
 بحران ني هرگاه عوارض ا،ي ساختاريها ينابسامان
 هم ري دوره اخم،ي خالصه كنزين ي و گرانيكاريرا در ب
. كند ي متي حكاراني در اي بحران اقتصاددياز تشد
 يالملل ني بي اقتصاديها عمال مجازات و ابيتصو
 ي از سو،ي در ارتباط با پرونده اتمران،ي اهيعل

 يشتري به سهم خود، دامنه و شدت بز،يسازمان ملل ن
رجوع ( است دهي بحران در دو سال گذشته بخشنيبه ا

 در يالملل ني بيها  مجازاتي تاكنونراتيتأث: شود به
 .)ار اتحاد ك158 در شماره ران،ياقتصاد ا

 ريبانگي گري با بحران ساختاريالملل ني بحران بيتالق
 بر ي بالفعل و بالقوه بحران جهانراتي تأثايجامعه ما، 

 در يتر رهيانداز ت  چشمقتاًي حقران،يزده ا اقتصاد بحران
. دهد ي قرار مني سرزمني ساكنان امي عظتيبرابر اكثر

 عمده آن، يامدهاي بر پي اجمالي از مرورشياما پ

 برخورد ي هم به چگونگيا  كه اشارهستي نمناسبت يب
 يالملل ني بدهي پدني با اي اسالمميگردانندگان رژ

 ي به نوبه خود، دشمنزي نحوه برخورد ننيچه ا. بشود
 يها آشكار حكومتگران را با منافع و مصالح توده

 ندهي آنان نسبت به سرنوشت آييپروا يمردم و ب
 .دهد ي نشان ميجامعه ما را به روشن

 كه ي در مهرماه گذشته، هنگامم،ي رژي جمهورسيرئ
 در سرلوحه شي از پشي بيمسئله بحران اقتصاد جهان

 ضمن گرفت، ي قرار مي همگانيها رسانه
 در حمله به ي متداول سران حكومتيها يرجزخوان

 با انكار ،»ياستكبار جهان «اي و »يدار هينظام سرما«
 شد كه ي مدعران،ي ا بحران برني ايرگذاريهرگونه تأث

كه در آن ... يراني ا- ي اسالمينظام «ي اسالميجمهور
 ي طراحي اقتصاد جهانيبرا» حرام وجود نداشته باشد

ها كشور قرار خواهد  مورد استقبال ده« كه كند يم
مشكالت « با اشاره به گر،ي ديي در جا،يو. »گرفت

 كرد ينيب شي، پ» به وجود آمده در غربيو بحران مال
 بحران ني حل اي كه آنها براي كالندجه بويحت«كه 
 مشكالت آنها را حل كند چرا تواند ي كردند نمميتنظ

 به يدياند و ام  شدهيا دهي به بشكه پوسليكه آنها تبد
 نژاد كه در ياما احمد. »ستيحل مشكالتشان ن

 نفت ادعا كرده بود كه ي جهاني سقوط بهايابتدا
 زي دالر ن5 يا بشكه با نفت تواند ياقتصاد كشور م«

 به ي نفت صادراتمتي كاهش قي، در پ»دوام آورد
 مجبور به اعتراف شد ماهي دلي دالر، در اوا30حدود 
دولت ناچار به توقف بخش  «متي سطح قنيكه، با ا
 .« استي اقتصاديها  از طرحيبزرگ
 يدار هي همان طور كه در باال آمد، اقتصاد سرمااما،

 حد از اتصاالت و ارتباطات ني در هم– رانيوابسته ا
 ي اقتصادهاگري همانند دزي ن– يآن با اقتصاد جهان

 باشد كه ي مصون از تبعات بحرانتوانست ي نميرامونيپ
 را در برگرفته ي جهانيدار هيسرتاسر مراكز سرما

 دي و خصوصاً ركود شدان، بحرنيعوارض ا. است
 و مبادالت ي مناسبات اقتصادقي از طر،يجهان

 و دي تولت،ي سطح فعالماًي مستق،ي جهانيبازرگان
لكن، . دهد ي قرار مرياشتغال در داخل را تحت تأث

 از راتي تأثني انيتر  و بالواسطهنيشتري كه بداستيپ
 منتقل راني نفت به اقتصاد اي جهاني بهاراتييراه تغ

 حاصل يشود كه بند ناف آن، كماكان، به درآمدها يم
 درصد از 80دود ح. از صدور نفت خام بسته است

 درصد 70 تا 50 ني ساالنه كشور و بي ارزيدرآمدها
 دولت از محل صادرات نفت انهيمنابع بودجه سال

 .شود ي منيتأم
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 ي نفتي درآمدهاسقوط
 تابستان ني كه در هم،ي جهاني نفت در بازارهايبها

 هر ي دالر برا150 حدود سابقه يگذشته به سطح ب
 بحران عيو اشاعه سر بروز ي بود، در پدهيبشكه رس

 سقوط قرار بي در سراش،يالملل ني بي و ماليبانك
 40 به كي دالر در مهرماه و نزد90گرفت و به حدود 
 يها تالش. افتي تنزل ري اخيها دالر در هفته

 د،ي نبخشي طرفزي از آن نيري جلوگيبرا» اوپك«
 ي كشورهاهي و سهمديچنان كاهش دوباره سقف تول

 روند ني مانع توقف ازين) راني او از جمله(عضو آن 
 كارشناسان بازار يها يابيطبق ارز.  نشدينزول
 متي قشتري نفت، احتمال كاهش باز هم بيالملل نيب

 ي با در نظر گرفتن ركود،ي ولد نفت وجود داريجهان
 حاكم شده، ي جهانيدار هي سرمايكه بر مراكز اصل

نتظار  دور از انده،ي آن، دستكم در سال آي بهاشيافزا
 .است
 هر بشكه نفت متي با فرض ثبات قب،ي ترتنيبد

 و با احتساب تفاوت ي دالر در بازار جهان40حدود 
 يالملل ني شاخص بازار بمتي با قراني نفت امتيق
 35 تا 30 ني براني اي نفت صادراتي، بها)برنت(

 دي تولي كنونهيبا در نظر گرفتن سهم. شود يبرآورد م
 بشكه در روز، و با ونيليم 3/3 حدود ران،ينفت ا

 بشكه ونيلي م8/1 از آن، حدود يكسر مصارف داخل
 حساب، نيبا ا. ماند ي ميدر روز جهت صادرات باق

درآمد ساالنه كشور از محل صادرات نفت به حدود 
 5/37هرگاه رقم . كند ي دالر افت مارديلي م23 تا 20

 مي هر بشكه را هم، كه از جانب مجلس رژيدالر برا
 1388 در بودجه سال ي نفتداتي محاسبه عايبرا
 ي ارزي درآمدهام،يري در نظر بگده،ي گردنييتع

 دالر تجاوز ارديلي م25حاصل از صدور نفت از 
 .نخواهد كرد

 

  
 يدي شدي مسلماً تنگناهاي نفتي حجم از درآمدهانيا

 آن را يها ي كرده و نابسامانجادي اقتصاد كشور ايبرا
 شد كه متوسط درآمد ادآوري ديبا. سازد يدوچندان م

 65 از شي ب1384-86 ي سالهاي طرانيساالنه نفت ا
مجموع سه ساله، طبق گزارش بانك ( دالر ارديليم

بوده است و )  دالرارديلي م5/197 بالغ بر ،يمركز
 دالر ارديلي م55 تا 45 ني بزي نيدرآمد سال جار

 ع،ي و سردي افت شدني اراتيتأث. شود ي زده منيتخم
 يالفاصله در بودجه دولت و در تراز بازرگانب

 .ابدي ي بازتاب ميخارج

 اني در مامي اني كه در اييها  و كشمكشمجادالت
 مجلس و دولت، ني در مجلس و بيدستجات حكومت

 بستن ي و چگونگيبر سر سرنوشت بودجه سال جار
 از ي دارد خود نشانه روشناني جر،يبودجه سال آت

 در ي گردانندگان حكومتيآن تنگناها و درماندگ
 و مينظصرفنظر از مشكالت مربوط به ت. برابر آنهاست

 راموني پاري و ابهامات بسندهي بودجه سال آبيتصو
پرداخت  «ي طرح پر سر و صداي اجرايچگونگ

 لي، مسا)ها ارانهيدر واقع، حذف  (»ها ارانهي ينقد
 دي متزازيبودجه امسال ن» رفع و رجوع«مربوط به 
 را ها نهي از هزي كه دولت، حجم انبوهرايز. شده است

 دي بودجه گنجانده كه اكنون، با كاهش شدنيدر ا
 رهيحساب ذخ« بودن ي و خالي نفتيدرآمدها

 40 حدود مي عظي بودجه با كسرني هم،»يارز
 ني در بيدي شديدعوا.  مواجه استي دالرارديليم

 ماندهي و تصاحب باقمي حاكم بر سر نحوه تقسيباندها
 . درگرفته استي نفتيرهادال
 ي نفتي از كل درآمدها،ي گزارش بانك مركزهيبرپا

 ي، مبلغ1384-86 ي سالهاي دالرارديلي م5/197
 دالر رسماً به بودجه دولت ارديلي م143بالغ بر 

 كه، طبق قانون برنامه يدر حال( است افتهياختصاص 
 به بودجه ي مبلغ اختصاصميچهارم مصوب خود رژ

 دالر ارديلي م47 فقط ديسه سال با نيدولت در ا
 يدر هر صورت، با كسر همان رقم رسم). بود يم

 دالر به ارديلي م55 حدود يستي دالر، باارديلي م143
 صندوق، نيا. ديگرد ي مزي واري ارزرهيصندوق ذخ

 ي شده بود كه مازاد درآمدهاجادي منظور انياساساً بد
 و يان جهمتي كه قييها  دورهي براي نفتسابقه يب

لكن .  شودرهي ذخابدي ي كاهش مراني اي نفتداتيعا
 زي صندوق در حال حاضر نني اي موجودتيوضع

 است ي كه دولت مدعيدر حال. كامالً ناروشن است
 صندوق موجود ني دالر در اارديلي م25كه هنوز 
 باورند كه ني از كارشناسان مستقل بر اارياست، بس

 كه عالوه بر يعني.  شده استي صندوق كامالً خالنيا
 55 تا 45 مبلغ ني دالر، و همچنارديلي م143مبلغ 

 كل منابع حساب ،ي دالر درآمد سال جارارديليم
 ي نهادهاگري دولت و دلهي هم به وسي ارزرهيذخ

 . شده است»خور شيپ «يحكومت
 دولت نهم، همان طور كه در مي سه سال و نعملكرد
 ي جمهورسي به رئي معزول بانك مركزسينامه رئ

 و في حانگري نماي مستتر است، به روشنزي نميرژ
 سابقه ي و بمي و تاراج حجم عظي خاصه خرجل،يم

:  مدت استنيتر  در كوتاهي عمومي و ارزياليمنابع ر
در آغاز كار، توجه آن معطوف به تصرف و خرج 

 حاصل از يدرآمدها (يالي و كتاب منابع رحساب يب
) يالي ري عموميآمدها درگري و دالي ارز به رليتبد

فارغ از حد و حدود قانون بودجه مصوب مجلس و 
سپس نوبت به .  اقتصاد كشور استي واقعيها تيظرف

 زي و ني دولتيها  دولت و شركتها و ارگانيانداز دست
 يها  و اعتبارات بانكنابع آنها به مي خصوصيشركا
 ي بانكها را در سال گذشته، حتني كه ارسد ي ميدولت

 و يالملل ني بيها  مجازاتراتي ظاهر شدن تأث ازشيپ
 با مشكالت ،ي جاري جهاني و بانكي بحران مالاي

 پس از يعني نها،يبعد از ا. كند ي روبرو ميديشد
 ،ي و بانكيا  بودجهياليمحدود و تمام شدن منابع ر

 منابع صندوق ماندهي به باقي دست تعديدر سال جار
 كيدر ... شود ي گشوده مي ارزري ذخاگري و درهيذخ

 نژاد و ي كه دار و دسته احمدي گشاديها سهيكالم، ك
 خرج، چپاول و اتالف ي او براكاني و شرانيحام
 متعلق به عموم مردم، فارغ از ي و درآمدهاهاييدارا

 ظاهراً هنوز اند دوختههر گونه مقررات و قانون، 
 ي ارزي درآمدهاعيانباشته نشده است و كاهش سر

 ميتقس «ي آنها برااني رقابت مزيدر حال حاضر ن
 . استدهي بخشيشتري را شدت ب»ميغنا
 يها  تودهعي وستي كه به اكثريي هر حال، تا جادر

 و ي نفتي درآمدهادي شدلي تقلگردد، يمردم برم
 يها تيبودجه دولت، عالوه بر دامن زدن به ركود فعال

 كاالها و ي گراناي منجر به كاهش حجم و ،ياقتصاد
 شيافزا.  عامه خواهد بودازي مورد نيمخدمات عمو

 به استقراض از ل بودجه و توسي كسرزاني مديشد
 . خواهد شدي گراندي موجب تشدزي نيبانك مركز

  
 ي مبادالت بازرگانكاهش
 ني تأمي نه تنها برام،يدان ي چنان كه مران،ي ااقتصاد

 از ي بخش بزرگآالت نيمواد، قطعات و ماش
 هي تهيموجود، بلكه برا ي و صنعتيدي توليواحدها

 ي و ارزاق عمومي ضروري از كاالهايبخش مهم
...)  كاغذ ون،يگندم، برنج، گوشت، روغن، شكر، بنز(
 ز،ي رو نني ااز.  به واردات از خارج وابسته استزين

 كشور چرخش ي ارزي درآمدهاديافت شد
 مردم را ي در داخل و گذران زندگيدي توليها تيفعال

 دتري شدي اختالل وقتنيا. ازدس يدچار اختالل م
 ي گذشته، درآمدهاي كه، همانند سالهاگردد يظاهر م

 گسترش و ي برايگذار هي سرماي به جايسرشار نفت
 ني در جهت تأمور در كشيديبهبود شالوده تول

 مردم، عمدتاً صرف واردات از خارج ي اساسيازهاين
 .شده است

ات  متوسط ساالنه وارد،ي رسميها  اساس گزارشبر
 ارديلي م50 از شي، ب1384- 86 سه سال يكشور، ط

 ي در مبادالت خارجسابقه ي كامالً بي رقميعنيدالر، 
 حجم زي نيدر سال جار.  بوده استرانياقتصاد ا

با توجه به . شود يواردات در همان حدود برآورد م
 ني چنستمرار كه اداستي پ،ي ارزيكاهش درآمدها

 داخل، يازهايبه ن يي پاسخگوي از واردات برايحجم
 يها تي است و با مالحظه محدودرممكنيعمالً، غ

 ي و بانكي ماليها حاصل از اعمال مجازات
 و استقراض از خارج هي نسدي توسل به خر،يالملل نيب
 جهينت.  محدود خواهد بوداي دشوار و اري مسلماً بسزين

 تي كاهش فعالاي و يلي تعط، مسئلهنيبالواسطه ا
 ندهي فزاي و گران،يدي توليا از واحدهياريبس

 يها  كه در ماهيزي خواهد بود، چي وارداتيكاالها
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 بحران يامدهاي از بروز كامل پشي پي حتر،ياخ

 .شود ي در داخل مشاهده مزي ن،يجهان
 و ركود برخاسته ي جاري بحران جهانگر،ي دي سواز

عالوه بر مسئله  (زي را نراني ايرنفتياز آن صادرات غ
 مواجه يبا معضالت افزونتر) يالملل ني بيها مجازات

 كشور در دوره يرنفتي صادرات غنيانگيم. سازد يم
 دالر در سال بوده ارديلي م13 حدود 86-1384
 حاصل از صادرات زي رقم نني از ايبخش بزرگ. است

 است كه به يمي محصوالت پتروشاي و ي گازعاناتيم
 يو بها( با صنعت نفت ميرمستقي غاي و ميطور مستق

 صادرات ي واقعزانيم. مرتبطند) نازل آن در داخل
 كارشناسان، فقط حدود يابي طبق ارزران،ي ايرنفتيغ
 دهم حجم واردات، كي يعني دالر در سال، ارديلي م5

 داتي از توليا  كه سهم عمدهنستي اتيعواق. است
توان رقابت با محصوالت .  حاكمطي در شرا،يداخل

.  را ندارندي و داخليالملل ني بيمشابه در بازارها
 يمي كشور، مانند پتروشي از محصوالت صنعتيبخش

 ابندي ي در خارج مياني مشتري فوالد، تنها در صورتاي
 بازار پر اي ارزان در داخل و ي انرژديكه از سوبس
 ماني سگريمثال د.  برخوردار باشنديرونق خارج

 ،ي داخليازهاي حجم نلياست كه صادرات آن، به دل
 ني اي مواجه بود و هنگامتيا محدودمدتها ب
 ي آن در بازارهاي برداشته شد كه بهاتهايمحدود
 كه ي به طورجه،يدر نت.  رو به كاهش بودزي نيجهان

 تن ونيليش از سه مي بدهند، يمطبوعات گزارش م
 ي باقداريها بدون خر  كارخانهي در انبارهامانيس

 شي توسل به افزا،يطي شرانيدر چن. مانده است
 زي ني وارداتيازهاي نني جهت تأمي نفتريادرات غص

 . نخواهد بودريپذ امكان
 نه فقط به واسطه ران،ي اي خارجي مبادالت اقتصاداما

 ي رولي و نه تنها به دليركود حاكم بر اقتصاد جهان
 در يتي حمايها استي از دولتها به سياريآوردن بس

 و تهاي بلكه در اثر اعمال محدود،ي اوضاع بحراننيا
 مي رژي در رابطه با پروژه اتم،يالملل ني بيها مجازات

 دست ي با معضالت مضاعفزي، ن»تي امنيشورا«در 
 يها تيصرفنظر از موانع و محدود.  استبانيبه گر
 يگذار هي و سرماشرفتهي پي به تكنولوژيدسترس
 اعمال يها تي محدوداي و تهاي در اثر  ممنوع،يخارج

 ،ي و بازرگانمهي ب،يانك ب،ي ماليها نهيشده در زم
 نهي دالر هزاردهايلي تاكنون متحمل مرانياقتصاد ا

 در صورت ادامه ها، نهي هزني شده است و اياضاف
 مصوب يها  به قطعنامهي اسالمي جمهوريياعتنا يب

گذشته از .  افزونتر هم خواهد گشت»تي امنيشورا«
 هي در صدد تهكايو آمر»  اروپاهياتحاد «نكهيا

 قي از طراي و مي به صورت مستق،يا ازه تيها طرح
 ي اقتصاديها  مجازاتديسازمان ملل، در جهت تشد

 تي حاكمطي هستند، مسلم است كه در شراراني اهيعل
 و ي اعتبارات مالي كه اعطاي جاريبحران جهان

 ي جهانيدار هي عمده سرماي در مراكز و نهادهايبانك
ست،  ادهي گرداري بسيها يدچار تنگناها و دشوار

 وارده بر ي و اقتصادي ماليها تيفشارها و محدود

 و چه در عرصه ي بانكعتبارات چه در مورد اران،يا
 . خواهد شددتري شد،ي خارجيگذار هيسرما

  
 يكاري ركود و بديتشد
 ي نفتي سقوط درآمدهاراموني پرتو  آنچه در باال پدر

 ،يو، متعاقب آن، بودجه دولت و مبادالت بازرگان
 و مؤثر در سطح ليره سه عامل دخ دربايعني

 در كشور، گفته شد روشن است ي اقتصاديها تيفعال
 ندهي در آزي نراني حاكم بر اقتصاد اي ركودتيكه وضع

 از بروز شيپ يحت. رو به وخامت خواهد گذاشت
 از كارشناسان و ي مورد بحث، برخيبحران جهان

 با در نظر گرفتن ،يالملل ني بي مراجع اقتصادنيهمچن
 و از جمله سطح ،ي دروني منفياختالالت و روندها

 كاهش نرخ رشد ،يدي توليگذار هي سرمانييپا
  .كردند ي ميني بشي را پراني اياقتصاد

  

   
 ي نرخ رشد اقتصاد،ي رسميها  گزارشي مبنابر

 برابر بي به ترت1386 تا 1384 يكشور در سالها
.  درصد بوده است7/6 درصد و 2/6 درصد، 7/5
 قي تزردهيي رشد، زاني از ايكه بخش بزرگ داستيپ

 زي ننهي زمنيلكن در هم.  استي سرشار نفتيدرآمدها
 كمتر از جوامع مشابه يرشد اقتصاد در سطح

در همان دوره، مثالً  رشد :  قرار داشته استيرامونيپ
 هي و تركيساالنه اقتصاد عربستان، امارات متحده عرب

 موجب شترياما آنچه ب.  درصد بوده است9 يباال
 ي كه به رغم كسب درآمدهانستيا. تأمل است

 در آن سه ي دالرارديلي م200 به كي نزدسابقه يب
 در كشور از يگذار هيسال، متوسط رشد ساالنه سرما

 ني از ايتازه بخش.  درصد تجاوز نكرده است6/5
 دولت است »يعمران «يها  هم، طرحيگذار هيسرما

 و نجاي در ا،ي و فنيكه اكثراً بدون مالحظات اقتصاد
. شود ي رها ميكار مهيآنجا، شروع شده و چه بسا ن

 برآورد شي ماه پ2 حدود »يبانك جهان«چنانكه 
 نفت نرخ رشد ي جهاني بهااهشدر اثر ك. كرده است

 5/3 به حدود يالدي مي در سال جارراني اياقتصاد
 كه بدون ز،ي برآورد ننيا. درصد افت خواهدكرد
 و عوارض يعات بحران جهاناحتساب مجموعه تب

 نانهي خوشبتواند يم.  آن صورت گرفته استيداخل
 بخش ي رونق كاذب و مقطعي پدر  . شوديتلق

 كه منجر به ش،يساختمان و مسكن در دو سال پ

 ي مسكوني واحدهامتيجاره بها و قا عي سرشيافزا
 بخش در حال حاضر ني بزرگ شد، ايدر شهرها

وه بر كاهش بودجه و عال.  استيديگرفتار ركود شد
 يي اعطاالتي تسهنه،ي زمني در اياعتبارات دولت

 و مشكالت ي قبليها»ي روادهيز «ليل به دزيبانكها ن
 مواجه ياري بسيها تيمبتالبه خود آنها، با محدود

 بخش ساختمان و مسكن هم كه ن،يبنابرا. است
 ي مانعاي و ،ي داخلدي رشد تولي براي عاملتوانست يم

 ي كنونطي باشد در شرادتر،يركود شددر برابر 
 . كارساز باشدتواند ينم
 در ي روند ركوددي تشديها  از نشانهگري ديكي

 بازار سهام و اوراق يها  شاخصعياقتصاد، افت سر
 است، هرچند ري اخيها در ماه) بورس تهران(بهادار 
 روند انگري بيي شاخصها به تنهاني اراتييكه تغ

بنا به . ستندي كشور نياد اقتصيها تيمجموعه فعال
 است، روني بمقال ني كه ذكر آنها از حوصله ايليدال

 راني در اافتهي سازمانهيتوسعه بورس و بازار سرما
 يها تعداد كل موسسات و شركت: محدود بوده است

) رفعالياعم از فعال و غ( در بورس تهران رفتهيپذ
 موسسه است كه ارزش كل سهام عرضه 400حدود 

 ارديلي م70 تا 50 روز از معادل متين به قشده در آ
 با سهي رقم، نه فقط در مقاني و ارود يدالر فراتر نم

 با حجم اسي مشابه كه در قي كشورهايها بورس
.  اندك استاري بسزي نراني اي اقتصاديها تيفعال
 ي مسئله به عالوه ارتباط كمتر آن با بازارهانيهم
 گذاران هيا محدود سرماري و حضور بسيالملل نيب

 در آن، عمالً موجب شده كه بورس تهران يخارج
 ي جهانيها  نوسانات بورسمي مستقري تحت تأثركمت

از چند و چون سهام .  واقع شودي جاريو بحران مال
 لهي شده به وسيداري  خريو ارواق بهادار خارج

 و ،ي داخلداران هي سرمااي و مهي بيها بانكها، شركت
 بحران جهي آنها در نتيت احتمال خسارازاني منيبنابرا
 زي ن،يدار هيسرما مراكز عمده ي و اقتصاديمال

 اندازه نياما هم. ستي در دست نياطالعات موثق
 داران هيروشن است كه آن دسته از موسسات و سرما

 اي سهام دي مبادرت به خرر،ي اخي كه، در سالهايرانيا
 در بخش امالك و مستغالت عي وسيها يگذار هيسرما

 فارس جي جنوب خليها نينش خي شري و سايدر دوب
 كشورها، با ني در اي اشاعه بحران جهاناكرده بودند، ب

 .اند  روبرو گشتهيادي زيها انيز
 اني نفت، شري جهاني هر حال، همراه با سقوط بهادر
 بازار سهام تهران ران،ي اي اقتصاد تك محصولياتيح
» اخص كلش«رقم :  افتاديري بالفاصله در سراززين

 بود، در 12500بورس كه در مرداد گذشته حدود 
شاخص « و دي رس8500 به حدود ماهي دانيپا

 يدي و توليمربوط به موسسات صنعت(» صنعت
 فاصله از حدود نيدر هم)  شده در بورسرفتهيپذ

 سهام، يافت بها. افتي تنزل 6500 به حدود 9800
ر  بزرگ و مهم كشوي صنعتيها و واحدها غالب رشته
 16 در صفحه هيبق..... رديگ يرا در بر م
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 طرح بوش
  برا ي 

ف موانع  حمله حذ
 به 

  نواره غزه
 
 
 
 
 

  داريوش: برگردان
   

 يك مانع سياسي جدي بر سر 2007تا اواسط سال 
راه حمله وسيع و همه جانبه اسرائيل بر عليه حماس 

واقعيت اين است كه . در نوار غزه وجود داشت
حماس در يك انتخابات آزاد و عادالنه،  اكثريت را 

مان فلسطين بدست آورده بود و هنوز هم در  پارل
جناح رهبري برتر در دولت قانوني و مشروع فلسطين 

 .است
دولت جورج بوش براي رفع مانع جنگ، با تحريك 
عمدي حماس جهت به تصرف در آوردن غزه، به 

هدف از اين طرح،  وادار كردن . اسرائيل كمك كرد
رئيس حكومت خودگردان فلسطين، محمود عباس، به 

چيزي . انحالل دولت دمكراتيك و انتخابي مردم بود
هاي ناموفقي را در اين   بوش چندين ماه تالش  كه

 .  انجام داده بود  رابطه
 مجلس ملي فلسطين،  2006در انتخابات ژانويه سال 

هاي پارلماني را بدست   درصد از كرسي56حماس 
چند ماه بعد مجلس فلسطين راي به تشكيل .آورد 

به نخست وزيري اسماعيل هنيه، از دولت جديد 
دولت بوش بالفاصله  در . رهبران حماس، را داد

مخالفت با پيروزي حماس و براي برانداختن آن، با 
يك گروه چهار ( استفاده از كنترل خود در كووارتت

، اتحاديه اروپا،روسيه و  جانبه متشكل از آمريكا
رونه سعي كرد كه نتايج انتخابات را وا) سازمان ملل 

بدين منظور پس از پيروزي حماس، از اين .  كند
سازمان خواستند كه تا قبل از رسيدن به راه حل 
سياسي، خلع سالح شود و در مقابل نه تنها هيچ 
شرطي براي اسرائيل نگذاشتند،  بلكه دست دولت 
اسرائيل در كنترل كامل اقتصادي و نظامي نوار غزه و 

 .كرانه باختري باز بود

هاي اقتصادي خود  دولت بوش و اروپا كمكهمزمان 
در همين حال . به دولت فلسطين را قطع كردند

ها،  ها خود به فلسطيني اسرائيل هم از پرداخت بدهي
بابت گمرك وعوارض مالياتي، كه طبق پروتكل  
پاريس و قرارداد اسلو مي بايست  پرداخت كند، 

 .اجتناب ورزيد
مريكا، مبني وقتي محمود عباس از اجراي خواست آ

بر انحالل دولت انتخابي، سرباز زد و در مقابل آن 
مقاومت كرد، هم وزير خارجه آمريكا، خانم رايس و 
هم وزير خارجه اسرائيل در گردهمائي سازمان ملل 

ها يك   به وي گفتند كه آن2006در سپتامبر سال 
دولت فلسطيني با حضور حماس را قبول نخواهند 

 وزير خارجه آمريكا،  خانم 2006در اكتبر سال . كرد
رايس براي زير فشار قرار دادن بيشتر رئيس 
. حكومت خودگردان فلسطين  به رام اله فرستاده شد

او از محمود عباس خواست كه دولت اسماعيل هنيه 
را در مدت دو هفته منحل كند،  كه محمود عباس نيز 
تسليم شد و پذيرفت  كه ظرف چهار هفته اين كار را 

 .م دهدانجا
) وانيتي فير ( هاي بعدي، كه در روزنامه  طبق گزارش

چاپ شده بود، بر سر راه محمود عباس، اجراي 
درخواست آمريكا به منظور بر انداختن دولت 

طبق ماده .  اسماعيل هنيه، يك مشكل وجود داشت
 قانون اساسي دولت موقت فلسطين، او اجازه عزل 45

ست كسي را كه توان نخست وزير را داشت ولي نمي
نماينده اكثريت حزب در پارلمان نباشد، را جايگزين 

 .وي كند
. محمود عباس دوباره از انحالل دولت سرباز زد

دولت آمريكا اين بار رسما درخواست كرد كه بايد به 
حماس براي قبول يا رد دولت جديدي، كه زير نظر يا 

روسيه، آمريكا، ( چهارچوب كاري گروه چهارنفره 
باشد، يك ضرب ) يه اروپا و سازمان ملل اتحاد

 .االجل تعيين شود
ها كه  ژانويه سال گذشته  در قسمتي از اين يادداشت

« :در مجله وانيتي فير چاپ شده بود، گفته شده كه
اگر حماس اين در خواست را رد كند،  شما بايستي 
اعالن حكومت نظامي كنيد كه به تشكيل يك دولت 

گرو چهار ( نجام پالتفرم اضطراري كه موظف به ا
 .»باشد منجر شود) جانبه

در خواست ديگر از محمود عباس اين بود كه 
نيروهاي زميني و امنيتي خود را با گماشتن افرادي 

اشاره . المللي معتبرند، تقويت كند كه در جوامع بين
آنان به مسئول نيروهاي پارلماني فتح، محمد دهالن 

 .  دولت آمريكا بوده استبود، كه كانديدا و از متحدين
 ياسرعرفات هم، توسط توني 2003در آوريل سال ،

بلر و رئيس جمهور مصر، حسني مبارك، براي 
گماشتن محمد دهالن به عنوان رئيس سازمان امنيتي 

در اواخر سال .  فلسطين تحت فشار قرار گرفته بود
، خانم رايس توانست مصر، عربستان سعودي و 2006

 وادارد كه نيروهاي دهالن را مسلح و امارات عربي را
 .آموزش نظامي بدهند 

اما برنامه دولت آمريكا و اسرائيل تشويق دهالن به 
حمله نظامي بر عليه ساختار امنيتي حماس در خاك 
غزه بود، كه خيلي قويتر از نيروهاي امنيتي سازمان 

اي  بعدها دهالن در مصاحبه. الفتح ارزيابي شده بودند
به اين مسئله اذعان كرد كه چندين ماه )  فيروانيتي(با 

به نيروهاي حماس درنوار غزه حمله كرده است 
دهد كه نيروهاي دهالن  هاي ديگري نشان مي گزارش.

به ربودن و شكنجه نيروهاي امنيتي حماس دست زده 
 .بودند

مأمور مخصوص سازمان ملل » آلواردو دي سوتو«
بنام پايان در خاورميانه در گزارش محرمانه خود 

كند كه آمريكا به جنگ ميان  ماموريت، آشكار مي
دهد كه  او گزارش مي.  زند حماس و الفتح دامن مي

،  خانم رايس در جلسه گروه 2007دوم فوريه سال 
چهارجانبه از جنگ ميان حماس و الفتح و اينكه 

اند  هاي ديگري در مقابل حماس ايستاده فلسطيني
 . كرد اظهار خوشحالي مي

ولت بوش  مايل بود كه حماس در مورد طرح كمك د
ها  آنها به نيروهاي الفتح، در زمينه استفاده نيروي آن

بر عليه سازمان حماس در نواره غزه، آگاه و با اطالع 
  خبرگزاري رويتر از 2007پنجم ژانويه سال .  باشد

اورشليم افشا كرد كه مدارك داخلي دولت آمريكا 
 ميليون دالر 86مريكا مبلغ دهد كه دولت آ نشان مي

   هائي از نيروهاي امنيتي،  براي تقويت و رفرم بخش
شود  كه بوسيله رياست حكومت خودگردان كنترل مي

و به منظور متالشي كردن ساختار تروريسم و تامين 
نظم و قانون در ساحل غربي و نوار غزه، پرداخت 

 .كرده است
اس  با حم2007وقتي محمودعباس در فوريه سال 

نامه جديد براي دولت  براي دستيابي يك موافقت
واحد فلسطيني در مكه مذاكره  كرد، عكس العمل 
دولت بوش، يك طرح مخفيانه براي سرنگوني خود 

بود و تهديدكرده  )عباس(رياست حكومت خودگردان 
هاي دولت آمريكا عمل  بود كه اگر طبق خواست

وصا با اي، مخص نشود، جامعه جهاني هيچگونه معامله
رياست حكومت خودگردان نخواهد داشت و اين كه 

  بدنبال اشخاص يا 8كشورهاي كنفرانس  جي 
هاي فلسطين خواهند  هاي معتبرتري  درجناح طرف

 .بود كه بتواند دولت امن و مقتدري را بوجود آورد
به  2007طرحي به تاريخ دوم مارس سال 

 كه در آن از وي خواسته محمودعباس پيشنهاد شد
شده بود كه يك اقدام ضروري الزم بر عليه 

  كنند، با هدف هائي كه آتش بس را نقض مي گروه
هاي  ها در سازمان تضمين سازمان دادن تمام گروه

انجام  ) 2008/2007بين سال هاي (امنيتي فلسطيني 
دهد و در عوض آنها  به محمود عباس قول دادند كه  

اي فلسطين ه قوانين ومقررات ضروري را در خيابان
  16بقيه در صفحه .…اي به اجراء در بياورند به گونه
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  بر جنگيمرور
  ني و فلسطلي اسرائ

                 

 ي كشنسل
 يبرا

  يمرزشناس
                                               
  يري وزتي هداروانيس 
  

 به مرز جنون و وحشت ني و فلسطلي اسرائجنگ
 امي پني در هوا و زملي اسرائيبمب ها.  است دهيرس

. مراه دارند  به هني مردم فلسطي را برايمرگبار
 دهي رسني ها به مردم فلسطامي پني از اياديبخش ز

 توانند آن را ي مزي كودكان ني كه حتيياند  تا جا
 به ناني ، اامي پنيبخوانند ، و با خواندن و لمس ا

 كودكان هرگز نيكاش ا.  روند ي فرو ميخواب ابد
 متاسفانه آن ي كردند ، ولي نمافتي را دريامي پنيچن

      .  كردندافتيرا در
 به اري تمام عي جنگني و فلسطلي اسرائي كنونجنگ

 ي گروهي رسانه هايطبق خبرها. رود يشمار م
 كي  ،هزاران نفر از ساكنان مردم غزه از يالملل نيب

 تا يلي اسرائيها  شهركنيها نفر از ساكن دهطرف و 
 شك يو ب. كنون جان خود را از دست داده اند

و ري پيها سان كودكان و ان،اني قربانني انيشتريب
 وصف نيبا ا. اند   دادهلي تشكي جنگيها معلول

چنان صدور  و هم.  نداردياني جنگ راه پانيهمچنان ا
 كه ييتا جا.  در راه است يي مرگباريها اميهمچون پ

 در خواست كرده ي جنگيها رهي از ذخليدولت اسرائ
 يها  در هنگنكهياست ، به ارتش مراجعه كنند ، تا ا

.  ، جهت شركت  در جنگ سازمان داده شوند يارتش
 مسلح حماس از يها  ، گروهيگريو در جهت د
 آنان اري در اختيشتري بحاتياند ، تسل شركاه خواسته

با وجود اعتراضات .  قرار دهندليجهت مقابله با اسرائ
 خاتمه جنگ، تي جهت توقف، و در نهايالملل نيب

. شود  ي مودهافز جنگ ني به درجات آتش ازيهنوز ن
 ني، جهت خاتمه اي، چشم انداز مثبتنكهيو تازه ا

 زيخاتمه جنگ ن .  ستي حال متصور ننيجنگ تا به ا
  دو طرف متقابل ي و اخالقي جنگيها ليبه پتانس

 تي موجودچي مسلح حماس هيروهاين.  دارد يبستگ
و . ستندي قائل نلي اسرائي برايياي و جغرافياسيس

 را تماما به لي خواهند اسرائي م، شركاه ريتحت تاث
 با زي نلي ، دولت اسرئگرياز طرف د.  كشانند يستين

 يدوئولوژي از اي و استنتاجهودي دانستن خلق يبرتر
 از ي داند ، بعصي  ، همچنان خود را محق ميستيفاش

 اداره طرهي ها را در سيني متعلق به فلسطي هانيسرزم
 اريها در اخت ني سرزمني  انكهيتا ا. خود قرار دهد 

 مهاجر به محض اسكان مورد استفاده قرار انيهودي
 به محض لي كه به اسرائي كسانقتيدر حق . رنديگ

 كنند ، ي مهاجرت مي اشغالي هانياسكان در سرزم
آنچه . ها ندارند  يني فلسطني در قبال سرزمي حقچيه

 ني مهاجر در سرزمانيهودي اسكان هاتيكه در توج
 هي توجكي ، صرفا ردي گي م ها صورتينيفلسط
 ليدولت اسرائ.  باشد ي مي طوالناري بسيخيتار
 يها نيتنها سرزمه باشد، كه ن ي مي مدعخايتار

 از يباشد ، بلكه قسمت ي مانيهودي از آن نيفلسط
، لبنان، اردن شامل هي، سورهي تركيبخش جنوب

ورات، كتاب مقدس تها در  ني سرزمنيا. گردد يم
 ني اايگو.  استدهياشاره گرد ينحو به انيهودي

 پسر حضرت ماني سلييمناطق در تحت فرمانروا
 اني كه مي جنگي مناطق، در طنيداوود بوده، و ا

 طهياز ح.  داده استيي و اسالم روهودي روانيپ
 طرهي آمده، و در سروني بهودي رواني پييفرمانروا

 ن اسالم در آمده است، و بعدا با بوجود آمدروانيپ
، و مشخص شدن ي جهان_ ييا منطقه يها نقشه
 با داشتن انيهودي از يلي، خينيي معيمرزها
 ييها ني فكر افتادند  زمني به اي اقتصاديها ليپتانس

 ي هانياما بعدا زم.  كنند يداريها خر را از عرب
 لي اسرائي و مرزياسي سي شده به حربه هايداريخر
 به مكان بعدا ها ني زمنيا.  است دهي گردليتبد
 ني زمني دامنه ايو حت . دي گردلي تبدانيهوديقدس م

 ني مهاجر در اانيهودي.  كرد داي پيشتريها وسعت ب
 مناطق به ني فكر افتادند ، به اني به ااي دني آن سواي

 شده ، يداري خري هاني سرزمنيقصد سكونت در ا
 بود كه بعدا دولت ي در حالنيا . نديمهاجرت  نما

 فكر افتادند در ني به ا آنماناني و هم پسيانگل
 كي لي ، تشكيياي جغرافماتيدرست كردن تقس

.  قرار دهند دي و تاكي را مورد بررسيليدولت اسرائ
 ي ها ، به توسط تجارهاني سرزمنيالبته فروش ا

 يخي و تاري ننگ معامالتكي ، به عنوان يعرب
 لي دولت اسرائلياز هنگام تشك. محسوب شده است 

 اني مي و جنگياسيناضعات س موقع ، مني اهتا ب
 كرده و داي همچنان ادامه پهايني فلسطژهياعراب و بو

و درجات . هزاران نفر از دو طرف كشته شده اند 
در هر  . ستي قابل شمارش نزي نيصدمات مال

 يهايشداوري و پدادي از رويصورت اشاره به برخ
.  از مسائل بغرنج پاسخ داد ي توان به بعضي ميخيتار

 به زعم لي دهد كه اسرائي نشان ميخيارشواهد ت
 ني فلسطي كنونني از سرزمي در بعضيهودي يتجارها

 دهي خرني زمي عربي از تجارهايبا قصد اسكان دائم
.  ها شده اند ني زمي مالك رسمدي خرنيو با ا. اند 
 شواهد و اسناد ني اعراب همي از دغده هايكي نكيا

 حق را ني اانيهودي وصف نيبا ا.  باشد ي ميخيتار
آنچه كه در  . ابنديها اسكان  ني سرزمنيدارند در ا

 تي ، همانا به رسمردي مورد توجه قرار گدي بانجايا

 ني در سرزمانيهودي ي و زندگاتيشناختن حق ح
 هر يپيبه لحاظ پرنس.   باشد ي مني فلسط_ لياسرئ

 ي حق را داشته باشند ، زندگني اديدو طرف دعوا ، با
 حق ني ازيو هر دو طرف ن. دارا باشند  را يسعادتمند

اما .  را داشته باشند ي خود دولتيرا دارند ، برا
 در حكم شتري  بنجايمتاسفانه ، درجات مناقشات در ا

 و مذهب يدئولوژياگر مسئله ا.  باشد ي ميدوئولوزيا
 از مسائل مورد مناضعه يكيرا بعنوان فاكتور از 

ردد ، بدون  حذف گي اسالمب و عريهودي لياسرائ
 ني در سرزمانيهوديشك نه اعراب نسبت به اسكان 

 با لي داشتند و نه اسرائتي مورد مشاجره حساسيها
 و ني مسئله سرزمنجايدر ا.  داشت ياعراب مشكل

 مسئله به نياگر ا . دي گردي ميصاحب شدن ها منتف
 ي از دولت هاكي  ، چرا هر رديعنوان فاكتور قرار گ

 شناسند ، اگر چه ي متيرسم را به گري همديعرب
 دولت ها با توجه لي و تشكي مرزماتي از تقسيليخ

 صورت گرفته سي آنوقت انگلاستيبه عالقه و س
 با نكي از مردم اردن و دولتش هم اكيكدام . است 

 اردن ني سرزمميمردم و دولت عراق سر عراق و تقس
 يالي كونولي هااستي كه خود محصول سيهاشم

 ي قومطياما بخاطر شرا.  دعوا دارند  بود ، سرسينگلا
 موضوع ني  همسان ،هر دوطرفه  بر ايو مذهب

 به معامالت زياگر ن.  گذ ارند ي سرپوش  ميخيتار
 موضوع كي ها بعنوان ني سرزميخي تاريتجارت

 ي دولت هانكي هم اديمناقشه اشاره اشاره شود ، با
 از سكا آالني بر سرفروش سرزمي و شوروكايآمر

 ي سر مناضعه را مگري وقت با همدهيوسجانب ر
 ني اذ عان دارد كه اي فعلهياگر چه روس. داشتند 
 همچنان يول.  بوده است ي معامله اشتباهكيمعامله 

 سند كي معامله رسما به ني ، موضوع اداستيپ
 مورد نيو در ا.  است دهي گردلي بسته تبديخيتار
 ي داده نمنشان از هر دو طرف ي عكس العملچيه

 به موضوع زي را نيخي  موضوع تارنياگر ا.  شود 
ا نسبت ه يلي به اسرائني فلسطني فروش سرزميخيتار

.  اعالم گردد ي منتفدي مسئله بانيداده شود ، قاعدتا ا
آنچه كه در .  شناختتيو طرف معامله را به رسم

، خودبخود برخالف دهي گردلي تبدتي به واقعنجايا
 از لحاظ هوديه نخواه قوم خوا.  كنديها عمل م تيواقع

 زي نخايو تار . ردي تعلق بگدي بايني به سرزمييايجغراف
 از ي در بخشي جهانيياي جغرافماتيدر تقس

 داده يي  جاترانهي موجود در كناره مديها  نيسرزم
 ني از ايا  حق را دارد در محدودهنيو ا. شده است 

و .  باشد اشته خود قانون و دولت دي برانيسرزم
 تي حق را به رسمني تا به حال اي بشريعه مدنجام

   حق را نداردني  ايلياما دولت اسرائ. شناخته است 
 ني هزار ساله برگردد و سرزميخيبه موضوعات تار

 هدف به نسل ني به الي نيخود را توسعه دهد و برا
 حق را به ني ادي بازي نلياسرائ.   بپردازد  يكش
  دولت و ز،يود نها  خ يني بشناسد كه فلسطتيرسم

  ◄◄◄  . ندي خود را وضع نمانيقانون در سرزم
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 دولت لي تشكزمي مكانيپروسه مقدمات ◄◄
 تي به رسمني التزام با ايني و فلسطيلياسرائ

 دي باي دو طرفه است  قانون نسبيها يشناختن
و .  هر دو طرفه مناضعه حاكم گردد نيدر ماب
 بغرنج  و ي كه خود داراي اجتماعزمياليماتر
 بعنوان عملكرد دي ، باستي اجتماعي گزاكهايز

  .رديحه تمام مناضعات قرار گ سر لوياجتماع
 با ني فلسطكالي شك جنبش چپ و راديب

 ي و پي اجتماعيدرك و شناخت از بغرنج ها
 ها ،  در صاف كردن تيي از واقعيليبردن به خ

   حل مناقشات نقش داشته اندي برايراه نسب
 نشانه ها تدارك مذاكره و ني از ايكيكه  

از جمله  .  بوده است يليقراردادها با دولت اسرائ
 اسلو به توسط ماني پي قراردادها امضانيا

آنچه .  بوده است لي و اسرائني فلسطندگانينما
ها از   راه حلي اسلو براماني هنوز پداستيكه پ

 ني اقتيدر حق. باشد  ي برخوردار مياعتبار كاف
 تيتواند در شكستن تابوها از مطلوب ي ممانيپ

 شكست و  قرارداد محصولنيا. برخوردار باشد 
 شكست يكي. بن بست دو مسئله بوده است 

 ني دهه بر جنبش فلسطكي كه در يچپ سنت
 بن بست راه حل يگريو د. حاكم شده بود 

 داشت ، شي را در پيي كه راه مطلق گراياسالم
 ژهيبو.  چند جانبه بود اكراتو همواره مانع از مذ

 جنگ كي دادند كه حي ترجانيياسال م گرا
 تا ندي نمالي تحمنيردم فلسط را به ميداخل

دولت .  وارد مذاكره شوند لي با دولت اسرائنكهيا
 ي ضعف،  و بني بردن به اي با پزي نلياسرائ
 و دي استفاده نماتي توانست از موقعنان،ي ايتيمدن

، به خود ها يني فلسطيكش سلبا وجود كشتار و ن
 لياما اسرائ.   دهديالملل ني و بي قانونتيرسم

 افتنشي تي درك كرده باشد  كه رسمديا را بنيا
 شي است، كه همچنان پيبر خالف آن عملكرد

 باشد  بندي بدان پالي اسرائديآنچه كه با. برد  يم
 ي شناختن حقوق شهروندتي،همانا به رسم

 ني ساكني اقتصاداصره، لغو معنيمردم فلسط
 انيهودي ي برايساز  ، توقف شهركينيفلسط

 كي و بوروكراتيدارمهاجر، برداشتن موانع ا
 يها هي سرماصي، تخصيني شهروندان فلسطيبرا

 مناطق مخروبه ، حق يموجود درجهت بازساز
 تيها و در نها يني و فلسطانيهوديو حقوق برابر 

  يني فلسط_ يلي دولت اسرائكي ليتشك
 زيها ن  شرط و شروطني اتيطبعا رعا. باشد  يم

  خواهدزي نلي اسرائني مخالفيها شامل طرف
 را ها نهي مسائل فوق ، زمتي شك رعايب. بود 
 تي و در نهانيماب ي تخاصمات ففي تخفيبرا

 دسامبر  . بوجود خواهد آوردداريصلح پا
2008   

  14بقيه از صفحه 
  ……طرح بوش براي حذف 

  
كه باعث برتري نيروهاي الفتح بر 
نيروهاي حماس بشود و بعد از آن، 

 2007يك انتخابات جديد در پائيز 
  دوباره طرح .نجام خواهد گرفتا

  2007 در آوريل سال  مخفي آمريكا
افشاء » آل مجيد«توسط روزنامه يمني 

توانست از  شد و اين افشاگري فقط مي
طريق  نيروهاي امنيتي يمني، كه 
همكاري نزديك با آمريكا داشته و 
تصميم به انتشار آن داشتند، به 

 سپس در هفتم. ها درز پيدا كند روزنامه
 روزنامه خبري 2007 سال  ژوئن

افشاء كرد كه از »  هاآرتض«اسرائيلي 
اسرائيل خواسته شده بود كه حمل يك 

هاي مصري كه شامل  كشتي از سالح
هاي ارتشي، صدها راكت و  ماشين

هزاران خمپاره به نيروهاي امنيتي الفتح 
ها  افشاء شدن اين طرح. را تائيد كند

ين منظور براي بازسازي نظامي الفتح بد
بود  كه حماس سريعا عكس العمل 

يك روز بعد از افشاگري .  نشان دهد
، حماس با يك »هاارتض«روزنامه 

حمله نظامي، در عرض پنج روز، 
نيروهاي امنيتي الفتح را از نوار غزه 

روز بعد از شكست .  بيرون انداخت
كامل نيروهاي دهالن در نواره غزه، 

 و با محمود عباس دولت هنيه را منحل
نقض قانون دولت فلسطين، نخست 

 .وزير خود را جايگزين او كرد
شكست نيروهاي دهالن يك نتيجه 

هاي دولت  بيني سياست قابل پيش
يكي از . جورج بوش بوده است

) بريگارد شهيدان ( فرماندهان الفتح
به مجله وانتي فير گفت » خليد جعبيري«

كنيم كه  ما فقط زماني تمام مي«: كه
، » كنترل يا زير نظر ما باشدحماس در

كه اين همان استراتژي دولت جورج 
 .بوش بود 

دولت بوش نه فقط  به هدفش كه 
 تضعيف دولت حماس بود، دست

يافت، بلكه كارزار تبليغي جديدي با  
عنوان اين كه  حماس يك كودتاي 
غير قانوني در نوار غزه انجام داده 
است، به راه انداخت  تا بعدا بتواند 
. حمله اسرائيل به فلسطين را توجيه كند

به همين شكل هم خانم رايس اين 
مسئله را در دوم ژانويه براي تائيد حمله 

زه مورد استفاده قرار اسرائيل به نوار غ
  .داد
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هاي آنها  اطميناني نسبت به آينده، بالتكليفي و ركود فعاليت و از بي

 300ها، دولت ظاهراً قصد دارد مبلغ  به نوشته روزنامه. كند حكايت مي
موسسات فعال در بورس تهران اختصاص به » كمك«ميليون دالر جهت 

هاي متداول، »خاصه خرجي«اما اگر همين مبلغ هم، در چارچوب . بدهد
عايد اعوان و انصار و وابستگان مسئوالن رژيم نشود، اعطاي اين مقدار 
نيز ، در شرايط موجود، گرهي از كار واحدهاي توليدي راكد و صنايع 

  .بحران زده كشور نخواهد گشود
اي  نيست كه اين وضعيت كسادي و ركود فزاينده، موجهاي تازهترديدي 

هاي توليدي و  ها و بنگاه از بيكارسازي و اخراج شاغالن در كارخانه
تري پيدا خواهد  خدماتي پديد آورده و معضل بيكاري ابعاد دهشتناك

هاي مستقل مزد و  داري، اتحاديه اگر در جوامع پيشرفته سرمايه. كرد
ديگر نهادهاي صنفي، مدني و اجتماعي با مقاومت و بگيران و  حقوق

اي، مانع از تحميل طاقت فرسا و  توانند، تا اندازه مبارزات خويش مي
داري جهاني بر خود شوند، در جامعه  يكجانبه عوارض بحران سرمايه

خفقان زده ما اين گونه عوارض، به طور مضاعف، بر دوش كارگران، 
سازيها و  برخالف رقم. شود ش بار ميكارمندان و ديگر اقشار زحمتك

 10ادعاهاي دغلبازانه دولت احمدي نژاد در مورد كاهش نرخ بيكاري به 
درصد، بر پايه محاسبات ديگر مراجع اقتصادي در حال حاضر نرخ 

 ميليون نفر است، در 4 درصد و تعداد بيكاران دستكم 15بيكاري حداقل 
اي ميزان جمعيت و اشتغال، حالي كه طبق برآوردهاي كارشناسي بر مبن

در هر صورت، . شود  ميليون نفر تخمين زده مي5رقم بيكاران بيش از 
آشكار است كه با تشديد ركود، ظاهر شدن بيش از پيش تبعات 

هر سال . المللي و استمرار اوضاع آشفته كنوني هاي اقتصادي بين مجازات
  . خواهد شدچند صد هزار نفر ديگر بر جمع انبوه بيكاران افزوده 

داري، بحران كنوني و فرو رفتن اقتصادها در  هرگاه در مراكز عمده سرمايه
وضعيت انقباضي، معموالً همراه با توقف رشد سطح عمومي قيمتها و يا 
كاهش نرخ تورم است، اقتصاد بحران زده ايران ركود توليد و تورم 

عه ما از افسارگسيخته را توامان دارد، به طوري كه نرخ تورم در جام
اين وضعيت ناگوار برخاسته از . باالترين نرخهاي تورم در جهان است

هاي  بحران و اختالالت ساختاري اقتصاد كشور است كه در اثر سياست
نرخ رسمي تورم، مطابق . يابد جاري رژيم حاكم دو چندان شدت مي

 به حدود 1384 درصد در سال 10هاي بانك مركزي، از حدود  گزارش
 درصد در حال حاضر باال 30در سال گذشته، و به نزديك به  درصد 20

هاي  هاي ملموس، به ويژه در مورد قيمت در حالي كه واقعيت. رفته است
ارزاق و مايحتاج عمومي، گوياي آنست كه، به واقع، فشارهاي وارده بر 

. هاي مردم از قبل تورم قيمتها بسيار بيشتر از نرخ رسمي آن است توده
اي رسمي كه از شتاب افزونتر رشد قيمتها در ايران در ماه همين آماره

المللي و كاهش بهاي جهاني نفت، سخن  اخير، يعني بعد از بروز بحران بين
  .گويد مي

اكثريت عظيم مردم ايران، در شرايطي كه حاكميت جمهوري اسالمي بر 
جامعه ما مستولي گردانيده است، هيچگاه از مزاياي رشد و رونق اقتصاد 
جهاني برخوردار نشده و يا، در بهترين حالت، در سطحي بسيار نازل 

سابقه آن اقتصاد را در بر  اكنون كه بحراني بزرگ و كم. اند مند شده بهره
گرفته و تبعات ناگوارش را هم، كمابيش، دامنگير ميلياردها نفر از مردمان 
جهان كرده است، مردم ايران ناگزيرند به واسطه همان شرايط و 

هاي رژيم حاكم، پيامدهاي زيانبار اين بحران را هم به صورت  سياست
  .مضاعف متحمل شوند
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نيروهاي دشمن هر لحظه به ما نزديكتر 
ميشدند و نيروهاي جنگي به ظاهر 
خودي خانه ما را در محاصره خويش 
قرار داده بودند و سربازهائي نيز به 

ترس و . داخل خانه آمده بودند
اضطراب سراپاي وجود ما را در بر 
گرفته بود، به ما اخطار داده شده بود 

 تمام .كه بايد خانه امان را ترك كنيم
شب را با صداي شديد بمباران دشمن 
در نزديكي خانه امان سپري كرده 
بوديم و از ترس و وحشت نتوانسته 
. بوديم حتي پلكي روي هم بگذاريم

در اين ميان يكي از فاميل ها از شهر 
ديگري به سراغ ما آمده بود و 
ميخواست به هر طريقي كه شده ما را 

يد به كجا با. از آن منطقه دور كند
رفت، چطور ميتوان از تنها سر پناه خود 
كه تا كنون در زندگي تنها نقطه امن 
براي ما بوده و در اصل پناهگاه ما در 
مقابل همه ظلم و زور و بي عدالتيهاي 
خارج از خانه بوده، دور شد و به 

  . محيطي نا آشنا و نا امن قدم گذاشت
سربازها را در خانه و در اطراف آن در 
حركت و تالطم مي ديدم، به اطاق 

هاي مختلف خانه قدم مي گذاشتم و به  
اين فكر بودم كه چه چيزي را ميتوان با 

به اطراف نگاه مي كردم هر . خود برد
كدام از اشيائي كه در گوشه و كنار 
خانه قرار داشت خاطره اي را با خود 

ز تالشي كه براي به همراه داشت و ا
بدست آوردنشان شده بود، سخن ها با 

يك عمر تالش و . خود داشتند 
زندگي و امنيت نسبي را بايد به يكباره 
رها كرد و رفت، ولي به كجا ؟ در هيچ 

كجاي منطقه امنيتي ديده نمي شد  
فقط اين را ميدانستم و احساس كرده 

بار . بودم كه ديگر اينجا نميتوانيم بمانيم
ر با حسرت خاصي  به گوشه و ديگ

كنار خانه نظري مي اندازم، فرصت 
دلم ميخواست الاقل . زيادي نداريم

گوشه اي از اين خاطره ها را با خود 
فقط لباس و . ببرم، ولي شدني نيست

وسايل بسيار ضروري بچه ها را بايد 
. همراه برد و از همه چيز چشم پوشيد

از همه طرف فشار، از همه طرف 
نه، . نا امني و آينده اي نا معلوماحساس 

من نميتوانم به چيزهاي غير ضروري 
االن مهمترين مسئله اين است . فكر كنم

كه جان خودمان و بخصوص بچه ها را 
. آخ چه احساس بدي بود. نجات دهيم

دل كندن از همه چيز و پا گذاشتن به 
با اين اضطراب . فردائي نا معلوم

هايم را يكدفعه از خواب پريدم، چشم 
قلبم به شدت مي تپيد، . باز كردم

متوجه شدم كه تمام اين وقايع  را در 

البته اين كابوسها بي . خواب ديده بودم
ارتباط با جنگ  ايران و عراق و حضور 

در مهرماه .ما در آن مناطق جنگي نبود
 هنوز چند روزي از آغاز جنگ 1359

نگذشته بود كه عراقيها، خرمشهر را 
ع به پيشروي به طرف گرفته و شرو

براي من اين همه . آبادان كرده بودند
حمالت شديد :  قابل تصور نبود

عراقيها و تصرف خرمشهر و محاصره 
آبادان، آن هم در كوتاهترين مدت 

دلم نمي خواست آن شهر را كه . زمان
پر از خاطرات شيرين و فراموش نشدني 
بود و با آن عشق و عالقه اي كه به 

. ستانم داشتم، ترك كنممردم و به دو
پدرم در شهر ديگري كار ميكرد و 

در . گاهي چند روزي به خانه نمي آمد
آن زمان ما، بچه ها با مادرمان  تنها 

من هم تمام اصرارم ماندن و . بوديم
هر . مقاومت كردن در آن شهر بود

روز، چندين بار شهر، توسط 
 عراق بمباران مي 16هواپيماهاي اف 
در به ما نزديك بودند شد و گاهي آنق

كه فكر ميكرديم هر لحظه ممكن است 
. قربانيان يكي از اين بمبارانها شويم

شهر به يكباره بر اثر اين بمبارانها از 
بسياري از . سكنه خالي شده بود

همسايه ها از شهر خارج شده بودند و 
فقط تك و توكي از آنها هنوز در خانه 

و در همين اوضاع . خود مانده بودند
احوال بود كه پسر يكي از همسايه ها 

ند روزي بود با خانواده به شهر كه چ
ديگري رفته بودند براي بردن مقداري 
اثاثيه مايحتاج خانواده، با يك وانت به 

با ديدن ما بسيار . آبادان برگشته بود

متعجب شد و پرسيد كه چرا شما تا 
او، . كنون اينجا را ترك نكرده ايد

مادرم را متقاعد كرد كه به همراه او از 
ون نيروهاي شهر خارج شويم، چ

عراقي، ديگر بسيار نزديك شده بودند 
و احتمال آن ميرفت كه تا چند روز 
ديگر آبادان را بطور كلي در محاصره 

وقتي كه آماده حركت . خود در آورند
شده بوديم من كه به همراه اعضاي 
خانواده ام پشت وانت نشسته بودم با 
حسرت خاصي به تمام نقاطي كه از 

. م نگاه مي كردمآنجا عبور مي كردي
مي ديدم كه بايد از شهري كه به من 
همه چيز داده بود، به من عشق ورزيدن 
و چگونه نگاه كردن به زندگي و 
. انسانها را ياد داده بود، دور شوم

شهري كه هر گز خشكي را به خود 
 50نمي ديد، حتي در تابستان با دماي 

درجه باالي صفر و رطوبت كشنده اش 
ميشه سبزش، هميشه با شمشادهاي ه

سبزي زندگي را  برايم تداعي مي 
يادم مي آمد وقتي براي سفري . كرد

كوتاه و براي ديدن بچه هاي فاميل به 
شهرهاي ديگر ميرفتم، هميشه دلم  
براي آن شط زيبا و فراموش نشدني 

در آن زمان  در . اش تنگ مي شد
بازگشت، هر وقت به شهر نزديك 

 عاشقي كه ميشدم، قلبم همانند ديدن
معشوق خود را بعد از مدتي مي بيند 
به تپش مي افتاد و در وصف زيبائي 
هاي آن شهر در ذهن خود هميشه 

و حاال . زيباترين سرودها را مي سرودم
مي بايست آن همه را و شايد براي 
هميشه ترك ميكردم و در حسرت آن 

روزها و خاطرات فراموش نشدني اش 
  .بمانم

 نيز رويدادهاي دليل ديدن اين خواب
هفته هاي اخير در غزه و جنايتهاي غير 
قابل وصف حكومت جنايتكار اسرائيل 
و بازيهاي هر دو طرف اسرائيل و 
حماس بر سر مردم بي گناه غزه بوده 

هر چند كه وضعيت آن زمان ما . است
با مردم بي پناه غزه اصال قابل مقايسه 

مردمي كه در محاصره اي . نمي باشد
 و نا  عادالنه قرار گرفته و همه جانبه

امكان فرار و رفتن به جاي امني نيز از 
  . آنها سلب شده است

دو روز پيش مراسمي براي اعتراض به 
اين حمالت و در دفاع از مردم بي 
دفاع غزه در يكي از شهرهاي هلند، 
برگزار شده و امروز نيز مراسم ديگري 

  .برگزار مي شود
از ظهر  بعد 2مراسم قرار است ساعت 

در اتوبوس نشسته بودم و . آغاز شود
متوجه جمعيت عظيمي شدم كه براي 
شركت در اين مراسم در محل مورد 

بعد از پياده شدن . نظر جمع شده بودند
از اتوبوس، من كه هنوز هيجان كابوس 
هاي شب گذشته را داشتم كه بي 
ارتباط با جريابات غزه و كشتار مردم 

زديك شدن به بي گناه آنجا نبود، با ن
جمعيت و ديدن عكسهاي غرق به 
خون كشيده كودكان بي گناه غزه اي، 
نمي توانستم از ريختن اشكهايم 

به زحمت مي توانستم . جلوگيري كنم
بقدري . جلوي احساستم را بگيريم

متاسف شده بودم كه فقط سعي 
ميكردم از نگاه كردن به عكسهائي كه 
كم هم نبودند و در دست 

ن قرار داشت، جلوگيري تظاهركنندگا
  .كنم

بعد از ظهر خبرگزاريها از اعالم آتش 
بس از طرف دولت اسرائيل خبر مي 

  .دادند
 نفر 1200بعد از كشته شدن بيش از 

 400انسان بي گناه در غزه كه حدود 
تن از آنان را كودكان بي گناه و 
معصوم شامل ميشده، بار ديگر و براي 
 مدتي كه كامال نامشخص است آتش

بسي اعالم مي شود كه با هر اقدام 
ماجراجويانه اي كه حماس بخواهد 
براي عرض اندام انجام دهد و دوباره 
بهانه اي به دست جنگ طلبان اسرائيلي 
بدهد، جنگي دوباره مي تواند از سر 

  .گرفته شود
 اين نا امني و نداشتن فردائي با صلح و 
آرامش براي اين مردم بي دفاع تا كي 

  مه داشته باشد؟بايد ادا
  جاويد. ف

 مردم بي پناه غزه 
 قرباني بازيهاي دو طرفه
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 احزاب چپ در يبدنبال دو دوره شكست انتخابات
مقابل احزاب راست فرانسه، در درون حزب 

شات يان گرايست فرانسه اختالفات در مياليسوس
 يها ها و راه ن شكستيمختلف، در مورد دالئل ا

 يبحران اقتصاد. برون رفت از آن باال گرفت
ن اختالفات دامن زد و در يز به اي نيدار هيسرما

شات چپ و ير حزب، اختالفات گرايآستانه كنگره اخ
گر يش از هر زمان ديست بياليراست حزب سوس

 يد شده و رقبا با استفاده از وسائل ارتباط جمعيتشد
ان كنگره، يدر جر. پرداختند گر يكدي با يبه خط كش

 ارائه شات به كنگرهي گراي از سوي مختلفيها برنامه
ها،  ها عمدتا در سه جبهه چپ يجناح بند. شده بود
و » ين اوبريمارت« خانوم يندگيانه به نمايراست م
شكل » اليسگولن رو« خانوم يندگيها به نما راست

ها تنها موفق به كسب   چپياسيبرنامه س. گرفته بود
 ي، وزنين رايها با ا چپ.   درصد آراء شد52/18
برنامه دو .  حزب ندارند دريجاد تحول جدي ايبرا

 با احزاب يگر عمدتا بر ائتالف انتخاباتيجناح د
، خانوم يريگ يدر دو دور را.  بوديانه متكيراست م

ت ي اكثريار نازليبا اختالف بس» ين اوبريمارت«
 حزب ي مركزيتا شورايبدست آورد و نها

ر اول حزب انتخاب ي را به عنوان دبيست وياليسوس
  .كرد

، دو تن از »مارك دولز«و » نشونژان لوك مال«
ست، بالفاصله پس از يالي حزب سوسيميرهبران قد
، اعالم ياسي سيرامون سندهاي پيريگ يج راياعالم نتا

ژان لوك «. كردند كه از حزب جدا خواهند شد
( است ين سيم گفت كه اين تصميدرباره ا» مالنشون

ار از آنچه كه حزب يبس) انهيائتالف با احزاب راست م
است يد دنبال كند، دور است  و سيست باياليسوس
 بارها آن را نقد كرده و متاسفانه ي است كه ويراست

 ين رو وياز ا.   آن استيت حزب در پياكنون اكثر
 به تعهدات يم دارد تا به آنچه خود آن را وفاداريتصم

 حفظ استقالل عمل خود، از يداند، و برا يخود م
كرد كه قصد دارد  سپس اعالم يو. حزب جدا شود

 ياسيد سيك حزب جدي، »مارك دولز«تا به همراه 
 به اصول چپ و بدون دادن يجاد كند، كه با وفاداريا

 يو.  فرانسه شودياسياز به راست، وارد عرصه سيامت
 يع چپ برايك جبهه وسيل يشنهاد تشكيهمزمان پ

گر احزاب چپ فرانسه ارائه ي را به دييانتخابات اروپا
  .كرد
مارك «و » ژان لوك مالنشون «2008 نوامبر 12در 
» حزب چپ«د به نام يك حزب جديل يتشك» دولز

ه ي فور9را اعالم كردند، كه كنگره موسس آن در 
ان ين در جريهمچن. ل خواهد شدي تشك2009

 از نحوه ي نوعا به نمونه برداري مطبوعاتيها مصاحبه
به دنبال . كردند ياشاره م» حزب چپ آلمان«ل يتشك

 يها تي از شخصين حزب، برخيل ايعالم تشكا
ن يست اعالم كردند كه به ايالي حزب سوسياسيس

  . وستيحزب خواهند پ
د همزمان پروژه جبهه چپ را ين حزب جديرهبران ا

ست فرانسه ين حزب كمونين بيز دنبال كردند و در اين
ر يدر چند سال اخ. شنهاد استقبال كردين پيز از اين

 يهمكار ها ل ساليه به دلست فرانسيحزب كمون
 يست، مورد نقد بخشياليك خود با حزب سوسينزد

 خود قرار گرفته يروني و بيانات چپ درونياز جر
ست و يالين كنگره حزب سوسي آخريريگ جهت. است
 كه ائتالف با احزاب راست ياسيب برنامه سيتصو

ست يكرد، در درون حزب كمون يانه را آسان ميم
ست يحزب كمون. زده است را دامن ي جدينگران

ك سو بدون ائتالف با يداند كه از  ي ميفرانسه بخوب
 از يست فرانسه، بخش قابل توجهياليحزب سوس

 و يا ها، مجالس منطقه يندگان خود در شهردارينما
 ياز سو.  فرانسه را از دست خواهد داديمجلس مل

 ين حزب، بدون نقد جدي با ايگر ادامه همراهيد
 حزب يها هيروانه آن، به پا  راستيها استيس

ن يست لطمه فراوان زده و خواهد زد و عمال ايكمون
 به دنبالچه حزب يانظار عموم حزب را در

  . ل خواهد كرديست تبدياليسوس
 سرشناس حزب ي از كادرهايخروج بخش

 ي، امكان مناسب»حزب چپ«ل يست و تشكياليسوس
ست بود تا در كوتاه مدت مسئله ي حزب كمونيبرا
ق يست را به حالت تعليالي با حزب سوسيراههم

ا يت يد و موفقين حزب جديجه كار ايدرآورد، تا نت
  . شكست آن روشن شود

 هر دو حزب، يل جبهه چپ در حال حاضر برايتشك
. مت استيست فرانسه و حزب چپ، غنيحزب كمون

 ي است برايشركت در انتخابات مجلس اروپا، مفر
د و هم ين حزب جديست فرانسه تا هم ايحزب كمون

ست و هم تحوالت درون ياليت حزب سوسيموقع
 حاضر، را يجامعه فرانسه، پس از بحران اقتصاد

 با حزب يز، همراهي حزب چپ نيبرا. محك زند
 و يك قرن كار حزبيك به يست كه هم، از نزديكمون

ت شده برخوردار ي نسبتا تثبيت اجتماعيك موقعي
ك انتخابات ير  شركت دياست و هم ابزار الزم برا

 است كه هم خود را يت مناسبي را دارد، موقعيياروپا
ن يجه كار اينت.  كنديآور رو جمعيبشناساند و هم ن

شرفت انتخابات ي پيجبهه و ادامه آن به چگونگ
ن جبهه در گردآوردن يت ايزان موفقيمجلس اروپا و م

  . دارديها بستگ چپ
ژان «  با يه جاري ژانو19خ يته در تاريروزنامه اومان

ن جبهه و حزب چپ يرامون ايپ» لوك مالنشون
ن مصاحبه به يبرگردان ا.  كرده استيا مصاحبه

 .گذرد ير از نظرتان مي در زيفارس
 
 

  »زميبراليارول«جبهه چپ در مقابل 
  گفتگو با ژان لوک مالنشون

  
 شما سال همه خطرات ي برا2009ا سوال يآ: سوال
  است؟

 ي فرانسه و براين سال براينا ايقي: ژان لوك مالنشون
ما همزمان هم به .  سخت خواهد بوديهمه اروپا سال
سابقه  ي بي و اقتصادي اجتماعيها سمت تنش

ان كه ي حكومتياسي سيم و هم به سمت ناتوانيرو يم
 يت خود ناشين  وضعي ايول. سابقه است يز بين نيا

  .و استيك آلترناتي چپ در ارائه ياز ناتوان
  

 از ي اجتماعي در حركتهاياسيزاب سنقش اح: سوال
  تواند باشد؟ ينده چه ميه آي ژانو29ل يقب

 را ي اجتماعيد حركتهايما نبا: ژان لوك مالنشون
ك چشم يد ياحزاب با. مي بدانياسيمكمل اقدامات س

مشكل بتوان . ها ارائه دهند  حركتي براياسيانداز س
 چين مبارزه هيك مبارزه وارد شد، آن زمان كه ايدر 
و يشنهادات آلترناتيبا پ.   نداشته باشدياسيش سيگشا

 ي، كه جبهه چپ»حزب چپ«ها و  ستي كمونياز سو
 در ي عموميبرال، فضاي لياست در گسست با اروپا

  . ر استييحال تغ
  

 اروپا، در نظر ي جدا از جبهه واحد برايول: سوال
 Die(د، حزب چپ آلمان يد چه پروژه  بسازيدار

Linke (؟يرانسواز نوع ف  
جبهه چپ ! ديروي تند ميليشما خ: ژان لوك مالنشون

. رديگ ي  نشات مي انتخابات- ياسيت سيك واقعياز 
ك پروژه فرموله شده در خالء، بدون آنكه مراحل و ي

 جز ي را به حساب آورد، حاصلياسي سيها تيواقع

  »زميبراليارول«جبهه چپ در مقابل 
 احمد آزاد
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 كه در آن مردم به گذار يد شرائطيكل. بن بست ندارد

د يست؟ در ابتدا بايوند، چك باورمند شيدمكرات
ه ي در حاشييخواهان گذار بود، اگر كه تنها به رفرمها

  ...بسنده شود
  

  د؟يستيست نيك رفرميپس شما : سوال
ست را ي رفرم– يمن تقابل انقالب: ژان لوك مالنشون

نامند كه  يست مي خودشان را رفرمييآنها. رميپذ ينم
 يدار هي سرمايا هيك از اصول پايچيند به هيگو يم

 يها سم است؟ رفرميا رفرمين آي ايول. زنند يدست نم
 يك مركز ماليجاد ي وجود دارد، بطور مثال ايكاليراد

د از يبا. ها  كردن تمام بانكي با مليعموم
د ين پروژه، باي ايري شكلگيبرا.  گسستيدار هيسرما

ن پروژه با يا. شبرد آن را داشتي پيقدرت الزم برا
ن ما يهشتاد درصد قوان.  ستينمان اروپا هماهنگ يپ

م شده و صد ي تنظيي اروپايها يريگ بر اساس جهت
هر كس . مان اروپا منطبق باشديد با پيدر صد آن با

به . ردي آن را هم بپذيج مليد نتايرد بايپذ ين را ميكه ا
م، يگوئ يكه م  يست زماني نيتصنع  نيل اين دليهم
و ي آلترناتك برنامهيشنهاد يك جبهه چپ با پيجاد يا

ت موجود در فرانسه و در آغاز با رد يدر مقابل وضع
برال بر چپ مانع يال ليتسلط سوس. مان اروپايپ
  .باشد ي چپ ميروزيپ

  
  د؟يبرال را پس بزني ل- اليد سوسيخواه يچگونه م

 و با شكست دادنش در يبه سادگ: ژان لوك مالنشون
( » يه داريد ضد سرمايحزب جد«. صحنه انتخابات

اعالم كرده  ) LCRن حزب ي جانشNPA حزب
 انتخابات مجلس اروپا ي برايتيچ فورياست كه ه

 حاضر به  حكومت كردن همراه با يست و وين
 كه مسئله به يدر حال. باشد يها نم ستياليسوس

 - الير سلطه سوسيچوجه حكومت كردن در زيه
د دخالت يجه فكر و نظر مردم بايدرنت. ستيبرال نيل

.  استين شدني كادر انتخابات اروپا اداده شود و در
الت بجز انتخابات ير تمايي تغيگر براي ديا وهيما ش
رسالت جبهه چپ شكست راست و . ميشناس ينم

ن ين مهم، بهتري ايبرا. داشتن دست باال در چپ است
 يروهايگر نيمنظور د[گري ديها راه اجماع تمام چپ
ها به  همه چپ.  است] ستياليچپ بجز حزب سوس

.  آنها كه قرارداد اروپا را رد كردنديع و حتيور وسط
ست در ياليمن با هرگونه توافق با حزب سوس

ن حزب يانتخابات مجلس اروپا مخالفم، چرا كه ا
سبون را در برنامه خود وارد كرده يمان ليامضاء پ

  .است
  

 Die(شما بارها به  حزب چپ آلمان : سوال
Linke(ي سنتستين حزب كموني، كه از ادغام ب 
ل ي چپ تشكيال دمكراتهايو سوس) PDS(آلمان 

 مناسب اشاره ياسيك عنوان فرمول سيشد، به 
   شما است؟يك مدل براين يا ايآ. ديا كرده

د از آن الهام گرفت، نه يدرواقع با:  ژان لوك مالنشون
د از آنچه يبا. ر ممكن استي كرد، چرا كه غيآن كه كپ

ال يختن از سوسيگس: كه قابل انطباق است،الهام گرفت
حزب چپ آلمان در . ك جبههيجاد ي و ايدمكراس
 كه با يك جبهه آغاز كرد و نه حزبيش يدايابتدا با پ

 آلمان ين انتخاباتيادغام چند سازمان بر اساس قوان
پس ما هم استقالل خودمان را از . شكل گرفته باشد

ك يم و يم، از آن جدا شوي اعالم كنيال دمكراسيسوس
ن يپروژه دراز مدت ا. مي بسازيو حكومتيرناتجبهه آلت
 حكومت ي برايتيك اكثريد شكل دادن به يجبهه با

  .كردن باشد
  

 ير اولي به دبين اوبريا انتخاب خانم ماراتيآ: سوال
ل اعضاء به جهت يست، نشان از تماياليحزب سوس

  ست؟يست نياليچپ حزب سوس
ست  انواع ياليحزب سوس: ژان لوك مالنشون

شات مختلف، آشكار و پنهان، به خود ي و گرااناتيجر
ن حزب، چپ يكنم كه ا ي فراموش نميول. ده استيد

ن كشور يت چپ در ايك اكثري يريگ است و شكل
اما با كدام . ستيست ممكن نياليبدون حزب سوس

ن حزب يآن كه در ا.  استي پرسش اصليريگ جهت
استش ي است كه سييرويدر حال حاضر برنده شده، ن

 يال دمكراسياش در جهت سوس يامه حكومتو برن
مان يرش پي است بر پذي است، كه تماما متكيياروپا

ان يك جري ي بطور سنتين اوبريان مارتيجر. سبونيل
 ين سخنرانيبه اول. انه استيال دمكرات چپ ميسوس

ست چپ ياليكنم كه گفت حزب سوس ياو اشاره م
ژه ك پروي اروپا خود ي ويست و براياست، اما رفرم

ست به كاربرده شده كه نشان دهد يلغت رفرم. است
 يسم دست نخواهند زد و لغت اروپا برايتاليآنها به كاپ

ست در اردوگاه يالين بود كه نشان دهد حزب سوسيا
 يسبون، همراه با راست، باقيمان ليبه پ» يآر«
  . ماند يم
  

 همراه با يت چپيك اكثريد كه يليشما ما: سوال
ن يا در ايد، اما چگونه و آيازست بسياليحزب سوس
   تن داد؟يال دمكراسيد به سلطه سوسيحالت نبا

 جابجا كردن يتنها دو راه برا: ژان لوك مالنشون
 بهبود از درون يتالش برا: مركز ثقل چپ وجود دارد

ست سال از عمرم را صرف يست، من بياليحزب سوس
ن يمن از ا! يا جهي چه نتين كار كردم و برايا

 و يق بحث عموميراه دوم از طر.  كردميآموز درس
ن بر عهده مردم يا.  مردم ممكن خواهد بوديداور

گان چپ است كه مشكل را حل  دهنده يفرانسه و را
ك برنامه يگر پراكنده و بدون ياگر چپ د. كنند

ت كند، قابل فهم است كه همچون يمشترك فعال
 دهندگان چپ ير، راي اخياست جمهوريانتخابات ر

 در حال حاضر جبهه يول. ا پشت خواهند كردبه آنه
حزب . ت استيك واقعيك پروژه، كه يچپ صرفا نه 

 ينا ناكافيقي. ست فرانسه است و حزب چپيكمون
ها و خومان از  ستيم به كمونيتوان ي ما نمياست، ول

جه ين نتي كه به چنيكس. ميرين بابت خرده بگيا
ن جبهه را يد اي ما نبايول. وندديد به ما بپيرسد با يم

  . استين نقطه اتكاء مهميا. ميكوچك كن
  

 خود با حزب يكيوراء جبهه چپ، نزد: سوال
ك يا شما خواب يد، آينيب يست را چگونه ميكمون

ست را در بلند مدت يبا حزب كمون  وحدت
  د؟ينيب ينم

نه رابطه سهلتر خواهد بود اگر : ژان لوك مالنشون
كس در هر. ست بمانديست، حزب كمونيحزب كمون

حزب .  بمانديد باقيت مستقل خودش بايهو
كند و  يها استناد م ستيخ كمونيست، به تاريكمون

 يك منطق جمهوريما در . نده استيحامل آنها به آ
، كه هدف خودش را يشگاهي و حزب آزماياجتماع
. مي چپ قرارداده است، قرار داريها آل دهيم ايبازتنظ

د ضد ي جدست و نه با حزبيما نه با حزب كمون
د امتزاج يبا. ميرقابت ندار)  NPA(يه داريسرما
ن مورد ما با حزب يدرا. ت و اتحاد را دانستيهو
  .ميست تفاهم كامل داريكمون

  
 كردن در يبه تنها باز) NPA(ل يشما تما: سوال 

  د؟يكن ي ميابيانتخابات اروپا ، را چگونه ارز
ز به نه هنوين زميبحث با آنها در ا: ژان لوك مالنشون

ند يگو يم) NPA( حزب  يرفقا. ده استيان نرسيپا
ن مسئله يا.  بسازنديك حزب انقالبيخواهند  يكه م
م كه اجبارا در يكن يشنهاد ميك جبهه پيما . ستيما ن

 يگاه.  مختلف خواهند بوديها دگاهي با دينيآن فعال
ز بحث ي مياختالفات را رو) NPA(اوقات حزب 

ن  صرفا يا. برعكس آنز ي نيدهد و زمان يقرار م
ان است، وگرنه همه ما يت عيك واقعي دادن بر يگواه
مان  يدارهايدوارم كه ديام. ميك حزب بوديدر 

من مطمئن . ها كمك كرده باشد يتاكنون به حل بدفهم
ك، جبهه را يم با احترام به هر يتوان يهستم كه م

  . ميبساز
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خاوران را ) گورستان(نگذاريم حكومت گلزار 

  !تخريب كند
 

مقامات جمهوري اسالمي به بهانه بازسازي، در تدارک تغيير چهره گلستان خاوران 

برنامه جمهوري اسالمي اين است که با تخريب قبرها، پاشيدن خاک تازه و کاشتن . هستند

ضاي خاوران را چنان تغيير دهد ، ف٦۷درختان جديد در محل دفن قربانيان اعدام هاي سال 

که آثار گورهاي دسته جمعي خاوران که سند آشکارجنايت رهبران رژيم عليه بشريت 

.  به فراموشي سپرده شود٦۷باشد به کلي محو شود و با گذشت زمان، فاجعه ملي  مي

هاي موثق در هفته اخير بخشي از گورستان خاوران توسط مامورين  طبق گزارش

بار نيست که حکومت تالش  ي تخريب و درختکاري شده است و اين اولينجمهوري اسالم

جمعي کشتارهاي  کند با تخريب گورستان خاوران در تهران که محل گورهاي دسته مي

 .باشد، يکي از آثار اين جنايت هولناک را پاک کند  مي۱۳٦۷زندانيان سياسي در سال 

 

 شصت که به حکم آيت اهللا خميني در هاي دهه درخاوران، صدها تن از قربانيان اعدام

در طول بيست سال گذشته، . اند جمعي دفن شده ها به قتل رسيدند، در گورهاي دسته زندان

ها توسط   هاي شديد، بگيروببندها، ضرب و شتم و آزار و بازداشت خانواده رغم سرکوب به

. شود مي داشته ميشود وخاطره و ياد آن آزادگان گرا مامورين رژيم، خاوران گلباران مي

 نيست، ٦۷عام سال  باختگان قتل اما خاوران تنها ميعادگاه مادران، همسران و فرزندان جان

جمعي آن گواه روشني بر چگونگي برخورد اين نظام ضد  بلکه خاوران و گورهاي دسته

 .بشري و آزادي ستيز با مخالفين و دگرانديشان است

 

 مردم هاي  که تنفر و بيزاري هرچه بيشتر تودههراس از برمال شدن بيش از پيش حقايق

هاي بيدار و آگاه در سطح جهان را به همراه دارد، حکومت جمهوري  ايران و وجدان

اسالمي را براين خيال باطل داشته است تا با تخريب و تغيير چهره گورستان خاوران و 

بدين ترتيب جمهوري اسالمي . ها، از رسوائي خود بکاهد جلوگيري از تجمع خانواده

شتن برجنايات خود، خاطره هزاران انسان شريفي که در کوشد تا ضمن سرپوش گذا مي

اما . هاي رژيم اعدام شدند را از اذهان و افکار مردم محو کند فاصله کوتاهي در زندان

عليرغم همه ترفندها و رفتار ضد انساني حکومت، پرونده قتل عام زندانيان سياسي در 

د مردم ايران گشوده است و تا ، به عنوان فاجعه ملي و جنابت عليه بشريت نز۱۳٦۷سال 

 .روشن شدن ابعاد کامل اين فاجعه و محاکمه آمرين و عاملين آن، از پاي نبايد نشست

 

ما ضمن محکوم کردن اقدام حکومت جمهوري اسالمي ايران در ويران کردن گورستان 

جمعي زندانيان سياسي، از مبارزه و تالش  هاي دسته خاوران ومحو تدريجي آثار اعدام

ها و بستگان قربانيان در سازماندهي يک کارزار جهاني براي جلوگيري از ادامه  انوادهخ

 .کنيم  اين اقدام ويرانگر و غيرانساني پشتيباني مي

 

 حزب دمكرات كردستان ايران، 
 حزب كومه له كردستان ايران، 

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، 
 اكثريت،-سازمان فدائيان خلق ايران
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