
 
 

گسترش تهاجم حكومت اسالمي  
به حقوق مردم 

 
در فاصله يكماه گذشته تهاجم همه جانبه حكومــت اسـالمي بـه مـردم و ايجـاد جـو 
ــه اسـت. نـيروي انتظـامي بـه  رعب و وحشت در هر كوي برزن ، ابعاد بيسابقه يافت
همراه قوة قضائيه،  براي اجراي احكام شرعي، بساط  شالق و سنگســار و اعـدام و 
ــرده انـد. ظـاهرا هـدف از اجـراي علنـي  بريدن دست و پا را در سطح شهرها برپا ك
ــن نمـايش  احكام، مبارزه با فسادكاران و خالفكاران است. اما آنچه در پشت پردة اي
ــترش رعـب و  موحش دنبال ميشود نشان دادن قدرقدرتي دولتمردان مذهبي و گس

وحشت در جامعه و پاشيدن خاكستر يأس و سكوت بر جامعه است .  
رئيس قوه قضائيه چند ماه پيش با صدور حكمي از قضات خواست تا با اسـتفاده از 
احكام شرع اسالم، از حدود و قصاص و  تعزير  اسالمي به شكل جــدي و گسـترده 
استفاده كنند. وي مجددا در ٢٠ مرداد ماه در جلسهاي در شاهرود اعالم كرد كـه در 
ــهاي، حـدود و  هماهنگي با فرماندة نيروهاي انتظامي و با حكم فرماندة كل قوا، خامن
ــتان  مجازاتهاي اسالمي به اجرا گذاشته خواهد شد و از شروع آن در بيش از ده اس
كشور خبرداد. وي اعالم كرد كه در اين راه به حرف هيچ ياوهگوئي كــه بخواهـد در 

روزنامه ها از اين مساله عليه نظام استفاده كند گوش نميدهد. 
ــمردن ” مصـاديق  چند روز بعد نيروي انتظامي قم اطالعيه صادر كرد و ضمن برش
ــرد كـه بـه شـدت بـا ”خاطيـان“ مقابلـه  اشاعة هرگونه فرهنگ مبتذل غربي“ اعالم ك
خواهند كرد. به دنبال سخنان شاهرودي و انتشار اين اطالعيه دستگيري جوانان در 
سطح شهرها آغاز شد. بستن جوانان به تير چراغ برق يا درخت و شــالق زدن آنـها 

و اجراي احكام اعدام در مالعام  بــه نمـايش روزانـه  تبديـل شـده اسـت.
  بقيه در صفحة ٢ 
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 وزير جديد اقتصاد كيست؟           صفحة ٥ 
 وقتي كه اصالحطلبان حكومتي از شمخاني دفاع ميكنند! 

                    صفحة ٦ 

 ١٠ شهريور، ١٧ شهريور و داستان دو شكست !        صفحة ٧ 
 شالق و شكنجه در هر كوي و برزن        صفحة ٨          

 بالياي آسماني و مصايب زميني                   صفحة ١٠ 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 

 تنها چارة جنايتكار، نشان دادن معترضين         صفحة ١٤ 
 

 سومين كنفرانس جهاني ضد نژادپرستي         صفحة ١٥ 
 

 امپرياليست بودن و راضي از آن !                   صفحة ١٦ 

پيرامون دولت جديد خاتمي 
كابينـة اصالحطلبـان 

محافظـهكـار 
 

ــاتمي، كـه در  نخستين ويژگي دولت ”جديد“ خ
پايان مردادماه از مجلــس رأي اعتمـاد گرفـت، 
آنست كه اين كابينه، اساساً، جديد نيست. زيرا 
كه تركيب آن، نسبت به دولــت قبلـي، تغيـيرات 
چندان قابل توجــهي نيافتـه و برنامـة كـار آن 
نـيز، بـه تصريـح رئيـس جمـــهوري و غــالب 
وزراء، همانست كه در ســالهاي اخـير جريـان 

داشته است. 
بقيه در صفحة ٣     

از رنجي كه ميبريم 
 

ـــرد در  در دنيـاي كنونـي، برابـري زن و م
اجتماع  و محيط كار،  ســاعات كـار معيـن، 
بهرهمندي از امكانات رفــاهي ويـژة زنـان، 
ـــة كــار زنــان ،  تضميـن اسـتخدام و ادام
دستيابي به فرصتهاي برابر آموزشي حين 
ــاري، از جملـه خواسـتهاي  كار، و اضافه ك
زنان در دنيا و بحــث داغ جوامـع پيشـرفته 
ــة مـا بجـاي مقـاومت و  است. اما در جامع
مبارزه براي بوجود آوردن شرايط مناسب 
براي اشــتغال برابـر بـا مـردان، بـه مقولـة 
ازدواج از جانب اكثريت زنــان محـروم  بـه 
عنوان يكي از اساسيترين راههاي فــرار از 

مشكالت معيشتي نگريسته ميشود .  
درد از كجاست؟ 

بقيه در صفحة ١١ 
 

ابوعلي مصطفي،  
پرندهاي كه به النه بازگشته بود 

 
ــق بـراي  ابوعلي مصطفي، دبيركل جبهة خل
ــتم اوت  آزادي فلسـطين روز بيسـت و هش
ــاه خـود،  ٢٠٠١، در دفتر كار خود، در زادگ

به دست نيروهاي اسرائيلي ترور شد. 
صفحة ١٧ 

  
 

معرفي كتاب 

شورشيان آرمانخواه 
ناكامي چپ در ايران  

صفحة ١٨ 
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سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 
 

 
گسترش تهاجم حکومت 

اسالمی به حقوق مردم 
 

از صفحۀ یک  
ــهای پـس از تعطیـل  بدین ترتیب جناح خامن
کردن روزنامه ها ، سرکوب رادیکالهای اصالح 
طلبان و زندانی کردن فعالین دانشجوئی و ملیـ 
ــه مقابلـه رودررو بـامردم و  مذهبیها، اکنون ب
ــب  بویژه جوانان رو آورده است تا با ایجاد رع
و وحشت، هر صدای مخالفی را خاموش کــرده 

و حیات رژیم مذهبی خود را تداوم بخشد.  
ــال عـام ،  از زمان شروع اجرای احکام در م
موافقــت و مخالفتــهائی در بیــن جناحــــهای 
ــا از  حکومتی طرح شده است . موافقان که عمدت
جناح خامنه ای هستند ، برسبیل معمول با تکیـه 
بر احکام اسالم و استدالالت مذهبی از اقدامــات 
قوه قضائیه دفاع می کننــد .  مصبـاح یـزدی بـا 
صراحت می گوید که مهمترین وظیفه حکومــت 
ــای سـنتهای اسـالمی اسـت . دری  اسالمی احی
نجـف آبـادی در خطبـه هـای نمـاز جمعـــه 10 
شهریور گفت که ” این طالبان کـه ایـن همـه بـه 
آنها بــد مـی گوئیـم امنیـت را بـرای مردمشـان 
ـــد ، مــا از آنــها کمــتریم“ . و  فراهـم کـرده ان
سخنران بعدی همین نماز جمعه ، احمدجنتی در 
ــود گفـت : ” اگـر دسـتگاه قضـائی و  سخنان خ
ــد  قضات کوتاه بیایند، دیگر سنگ روی سنگ بن
ــن بـرای مـا ننـگ نیسـت کـه  نمی شود . …. ای
نتوانیم امنیت را بــه انـدازه عربسـتان سـعودی 
تامین کنیم“ و از مردم خواست تــا دسـت قـوه 

قضائیه را ببوسند .  
اصالح طلبان حکومتی اما با احتیاط تمام با 
ــی  این مسئله برخورد کردند. اعتراض کردند ول
نه به اجرای احکام قرون وسطائی شرع اسالم، 
ــت  بلکـه بـه نحـوه اجـرای آن . آنـها بـا صراح
ــد و  میگویند که با اصل مجازات مخالفتی ندارن
حتی محسن آرمین نایب رئیس مجلس میگویــد 
ــی را  که کسی با اعدام مجرمانی که افکار عموم
تحریک کــرده انـد در مالعـام اختالفـی نـدارد . 
بلکه اختالف را دراین نحوه برخورد با متخلفین 
ــوی وبـرزن میداننـد کـه  عادی در میادین و ک

اثار زیانباری در داخل و خارج کشور دارد .  
نتیجه گیری نهائی نامه ” جمعیت حقوقدانان 
ــدود  ایرانی مدافع حقوق بشر“ درباره اجرای ح
و تعزیـرات در مالءعـام  بـه شـاهرودی ، بـــه 
روشنی موضع اصالح طلبان را بیان مــی کنـد . 
در پایـان ایـــن نامــه آمــده اســت: ”جمعیــت 
ــوق بشـر در پایـان  حقوقدانان ایرانی مدافع حق
ضمن حمــایت کـامل از اجـرای حـدود الـهی و 
ــها و کنوانسـیونهای  اهتمام به معاهدات و میثاق
بین اللملی که جمهوری اسالمی بــه آنـها ملحـق 

شده است ، بابیان اینکــه ممکـن اسـت مجـازات 
ــار عمومـی را  برخی از مجرمان اقتضاء در انظ
ــی  داشته باشد، ولی تعمیم موضوع به موارد کل
را به هیچ وجه به صــالح و مصلحـت ندانسـته 
است و با اشاره به قوانین و مقرارت بین المللی 
ــالمی و رعـایت مصـالح  و حفظ اقتدار نظام اس
ــام  ملی اجرای مجازاتهای تعزیری را در مالء ع

فاقد وجوب توصیف کرده است“.  
اصـالح طلبـان حکومتـی همچـون بــرادران 
جناح مقابل معتقد بــه حکومـت مذهبـی هسـتند. 
برای آنها اجرای احکام اسالم امری اســت غـیر 
قابل بحث و ازاین زاویه به هیچوجه مخالفتی با 
خامنـه ای ندارنـد . مسـئله آنـها ایـن اسـت کــه 
بخوبی به تنفر مردم از این اقدامات آگاه هستند 
و کاربرد این روش ها رابه نفع تداوم حکومــت 
ـــد و از همیــن رو اســت کــه  اسـالمی نمیدان
پیشـنهاد مـی کننـد کـه عدالـت اسـالمی پشــت 
درهای بسته وبه دورازچشم اغیار اجرا شود . 
آنچه امروز در کوچــه و خیابانـهای ایـران 
ــی اسـالم اسـت . گـردش  می گذرد، چهره واقع
آرام و مداوم حکومت مذهبــی ایـران بـه سـمت 
اسـالم طالبـانی ،آنچـه کـه دری نجـف آیـــادی 
حسرت آن را دارد ، نه صرفا تمایل چند آخوند 
خشک مغز و افراطــی ، کـه نیـاز یـک حکومـت 
ــه ضـرب  مذهبی است . حکومتی که دیگر تنها ب
شـالق و چوبـه دار قـادر اسـت بقـای خــود را 
تضمیـن کنـد . بـزرگـترین مشـکل اینـان نســل 
ــه در دوران حکومـت اسـالم بـه  جوانی است ک
ــام  دنیا آمده وبالیده است . بر خالف انتظار حک
اسـالمی ، نسـل جـوان نـه تنـها بـه هیـچ وجــه 
مذهبی نیست بلکه امروز در خط مقدم مقـاومت 

و مبارزه با این رژیم دیکتاتوری قرار دارد .  
آنچـه کـه دسـتگاه قضـائی آنـرا مصــادیق 
فرهنگ منحط غربی می نامد ، بد حجابی، تکثیر 
موسـیقی غـیر مجـاز ، آرایـش زنـــان ، لبــاس 
آستین کوتاه و غیره نه مظاهر فساد که زندگـی 
امروز جوانان و مردم این زمانه اســت . ظـاهرا 
حکومت اسالمی اعالمیه حقوق بشـر را امضـاء 
کرده است . در این اعالمیه آزادی های اولیــه و 
ازآن جمله آزادی پوشش و رفتار تسریع شــده 
است . دســتگیر مـردم در خیابـان هـا و شـالق 
ــری یـا شـنیدن  زدن آنها به جرم لباس یا روس
موسیقی  بر طبق همان اعالمیه حقوق بشر غیر 

انسانی و شکنجه محسوب می شود .  
گسترش مواد مخدر و فحشا نکته ای اســت 
ــل از هـر  که باید بر آن انگشت گذاشت . ولی قب
چیز و هر کس این حکومــت اسـت کـه مسـئول 
گسـترش ایـن ناهنجاریـهای اجتمـاعی اســـت . 
ــی و نابسـامانی اجتمـاعی و عـدم  بیکاری ،گران
ــاعی بـه نـاگزیـر  وجود حداقل های تامین اجتم
بسیاری را بــه سـمت بزهکـاری ، توذیـع مـواد 
ــاند . در کنـار آن فسـاد  مخدر یا فحشا می کش
گســترده در دســتگاه اداری و انتظــامی بــــه 

باندهای بزرگ قاچاق و مافیائی اجــازه میدهـد 
ــئولین فاسـد ،   تا دست دردست مامورین و مس
ــهای  از این شرائط حداکثر بهره را برده و ثروت

نجومی به دست آورند .   
اعدام کردن چند قاچاقچی مواد مخدر و یــا 
ــدن دسـت  چند قاتل در میادین عمومی و یا بری
ــرده پـا هـرگـز تـاثیری در حـل ایـن  سارقی خ
مشکل عظیم اجتماعی درایران نمیکند . این کار 
حتی قادر به تخفیف بزهکاری هم نیست. این را 
سردمداران جناح خامنه ای به خوبــی میداننـد. 
اما برای آنها  حل مشکالت اجتماعی و از جملـه 
بزهکاری و فساد مطرح نیست . برای آنها قبــل 
از هرچیز تأمین حکومت مذهبی و مقابله با هــر 
ــه نوعـی حکومـت مذهبـی را زیـر  حرکتی که ب
سـئوال بـرد  ، ایجـاد جـو رعـب و وحشـــت و 
بهانهای برای مقابلــه بـا خواسـتههای مـردم و 
ــی کـردن تبلیغـات حریـف  بویژه جوانان و خنث
سیاسی خود ، اصالح طلبان حکومتی در درجه 

اول اهمیت قرار دارد.  
مخـالفت مـردم در همیـــن مــدت بــا ایــن 
ــطائی نشـان مـی دهـد کـه  روشهای قرون وس
کوشـش جنـاح خامنـه ای بـرای جـا انداختـــن 
حکومت طالبانی به سادگی ممکن نیست و یقینـا 
ــه خواهـد شـد . در چنـد  با مقاومت جدی مواج
ـــن جنــاح بــرای  سـال گذشـته هـر حرکـت ای
ــی“ کـه بـا  بازگرداندن شرائط به سالهای ”طالئ
یک فرمان خمینــی صدهـا هـزار نفـر از پـیر و 
ــا  جوان به سمت جبهه ها سرازیر می شدند  ، ب
مقاومت و مقابله به مثل از سو ی مردم روبرو 
ــه  شده است . هر حرکت آنها از سوی جوانان ب
چالشی روزمره تبدیل می شود . نوعــی بـازی، 
که یک سوی آن بســیجی و مـامور انتظـامی و 
پاسـدار اسـت و سـوی دیگـرش جوانـان کـــه 
حریف را به مبارزه می طلبند . آنچه کــه بـرای 
مامور نهی از منکر نشان از فســاد اسـت بـرای 
جوانان وسیله ای است برای چالش و درگــیری 
با مامورین انتظامی  . اگر چه این مبـارزهجوئی 
بیشتر ماجراجوئی جوانانه است تا یــک حرکـت 
عمومی، ولی همین نوع حرکت بیش از هر چــیز 
دیگـر نشـان از بـی اعتقـادی مـــردم و بویــژه 

جوانان به این حکومت دارد .  
حرکت رژیم مذهبــی بـه سـمت طالبانیسـم 
ــت نـاگزیـر. جنـاح اصـالح طلـب ایـن  امری اس
حکومت نیز ضعیف تر و بی بنیان تر از آن بود 
که بتواند با انجام رفرمــهائی، اسـاس حکومـت 
ــه  مذهبی را حفظ کند . رژیم می کوشد تا قدم ب
ــازات مـردم را از آنـها بگـیرد. در ایـن  قدم امتی
عرصه اما مستقیم تر از هر زمان دیگر با مردم 
ـــازماندهی  رودررو اسـت . در ایـن شـرائط س
اعتراضات توده ای و گسترش ایــن اعتراضـات 
به طــور مسـتقیم بـه پایـه هـای رژیـم ضربـه 
میزنــد و در هــــر قـــدم آن را سســـتتر و 

نابودیاش را نزدیکتر میکند .  
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پيرامون دولت جديد خاتمي 

كابينـة اصالحطلبـان محافظـهكـار 
   

از صفحة يك 
ــنهادي محمـد  از ميان بيست وزير پيش
خـاتمي بـه مجلـس در ٢١ مـرداد گذشــته، 
ـــيز  چـهارده نفرشـان در كابينـة پيشـين ن
همـــان منصـــــب وزارت را در دســــت 
داشتهاند، يك نفر از آنها جــا بـه جـا شـده 
است (مرتضي حاجي كه از وزارت تعــاون 
به وزارت اموزش و پرورش رفته است) و 
فقــط پنــج نفــر چــهرة جديــــد، بـــراي 
وزارتخانههاي امــور اقتصـادي و دارايـي، 
ــاعي، بهداشـت، درمـان و  كار و امور اجتم
آموزش پزشكي، راه و ترابــري، و تعـاون، 
ــدهاند. از بيـن اينـها نـيز، شـايد،  معرفي ش
ــه منصـب وزارت  مهمترين تغيير مربوط ب
اقتصاد باشــد كـه وزيـر قبلـي آن، حسـين 
ــه گفتـة خـود خـاتمي، از يـك  نمازي هم، ب
سال پيش خواستار استعفاء و كنارهگــيري 
بـوده اسـت. بديـن ترتيـب، بخـــش غــالب 
وزارتخانههايي كه، چه از نظر مشــكالت و 
ـــود و چــه از لحــاظ  نابسـامانيهاي موج
ــهوري و  اصالحات مورد ادعاي رئيس جم
جنـاح وابسـته بـــه او، از اهميــت زيــادي 
ـــيرات  برخوردارنـد، از حيطـة محـدود تغي
ــان  كابينـه بـيرون مـاندهاند. از بيـن معاون
رئيس جمهوري نيز، بر پاية آنچــه تـاكنون 
اعالم شده، تنها يــك تغيـير و يـك جـا بـه 

جايي صورت گرفته است. 
برخالف وعدههاي دورة انتخابات و يـا 
بحث و جدلــهاي فراوانـي كـه بسـياري از 
ـــرح  روزنامــهها در هفتــههاي اخــير مط
ميساختند، و صرفنظر از فشارهاي پنهان 
و آشكار جناح رقيب، عــدم تغيـير اساسـي 
در تركيب دولت، تصميم و خواســت خـود 
خاتمي و اكثر جريانــات حـامي و طرفـدار 
وي بوده است. رئيس جمهوري در دفاع از 
وزيران پيشنهادي خــود، در جلسـة علنـي 
٢٨ مرداد مجلس، با اشاره به روندا نتخاب 
اعضاي كابينه، ”فراخواني“ كه در اين باره 
ــه از سـوي ”١٦  داده شده، پيشنهادهايي ك
ــهاي  حزب و گروه سياسي، ٢٨ تشكل حرف
و صنفـي“ و تعـداد زيـادي از نمـايندگــان 
مجلس و… ارائه و در مجموع ”٢٦٧ نفر از 
ــرد:  مراكز مختلف“ معرفي شدهاند، تأكيد ك
”مهمتر از تغيير چهرهها، اصالح رويهها و 
روندهاست“ و افزود: ”به دليل اهميتــي كـه 
مجلس دارد و حضور نيروهاي كــارآمد را 
ــم گرفتـم از  در مجلس الزم ميدانم، تصمي
مجلس كسي را براي كابينه انتخــاب نكنـم. 
چهرههاي شايستة ديگري نــيز بودنـد كـه 

ــد… اعضـاي  حضور در كابينه را نپذيرفتن
كابينـه را در نـهايت بـا توجـه بـه همدلــي، 
ـــد كــالن، تعــهد و  انسـجام و وحـدت، دي
همكــاري و تجربــه و شــناخت خـــود از 
ــاتي  وزيران پيشنهادي و مذاكرات و مطالع

كه صورت گرفت انتخاب كردم“. 
در پي انتشار فهرست وزيــران معرفـي 
ــه در برخـي  شده و سر و صداي زيادي ك
از محـــافل و مطبوعـــات وابســـته بـــه 
اصالحطلبان حكومتي در انتقاد و اعـتراض 
نسبت به آن برخاست، محمــد نعيمـيپـور، 
رئيس فراكسيون ”جبهة مشاركت“ مجلس، 
در پاسـخ بـه ايـن سـئوال خبرنگـاران كــه 
”چرا كابينه تغيير چندانــي نكـرده اسـت؟“ 

اظهار داشت:  
ــاً  ”اوالً بايد منتظر رأي مجلس بود. ثاني
ما حداكثر مايل به پنجاه درصــد تغيـير در 
كابينه بوديم، اكنون هــم ٣٠ تـا ٣٥ درصـد 
كابينه تغيير كرده است. رجبعلي مزروعي، 
نايب رئيس همان فراكسيون نيز در پاســخ 
به همان ســئوال گفـت: ”خـاتمي هيچوقـت 
وعدة تغيير اساســي در كابينـه را ندهـد… 
اگر هم اصالحطلبان وعــدة تغيـير اساسـي 
در كابينه را دادهاند، خودشان بايد جوابگو 
باشـند. بـه هرحـال مـا كـه نگفتيـم“! لكــن 
جـالبتر از ايـن، واكنـش حسـين مرعشــي، 
نمايندة مجلس و عضو شــوراي مركـزي ” 
ــرادر زن  حزب كارگزاران سازندگي“ ) و ب
هاشمي رفسنجاني) بود. وي در پاســخ بـه 
اين سئوال كــه ”بـه چـه علـت تغيـيرات در 
فهرست پيشنهادي وزيران گسترده نبود؟“ 
گفت: ”خوب است كه اين تغييرات گسـترده 
نبـود. هميـن حـد تغيـيرات هـم، در جــهت 
ــايندة ديگـر  تضعيف كابينه بوده است“. نم
مجلـــس و از چـــــهرههاي سرشــــناس 
ــاني نـيز  اصالحطلبان حكومتي، احمد بورق
در دفاع از كابينة پيشنهادي محمد خــاتمي، 
با اشاره به اين كه ”مــا امـروز بـا بحـران 
وفاق در جامعــه روبـرو هسـتيم“ و اعـالم 
اين كه ”كابينة پيشنهادي رئيس جمهور بــه 
اين بحران آگاه است و خواهد كوشــيد بـر 
ــيرات گسـترده در  آن فايق شود“، عدم تغي
ــد نسـبت بـه كابينـة قبلـي را از  كابينة جدي
”ويـژگيـهاي مثبـت“ آن دانســـته و گفــت: 
ــد  ”كابينـهاي بـا حداكـثر تغيـيرات نميتوان
ــيرات حداقـل  برنامهها را به پيش ببرد. تغي
ــايت  رئيـس جمـهور در كابينـه بيـانگر رع
اعتدال و تعقل در معرفي وزيران از ســوي 

ايشان است“. 

تداوم گذشته و حفظ وضع موجــود در 
تركيب دولت، جدا از عملكرد و برنامــة آن، 
يك بار ديگر نشان ميدهد كه آنچه ”كابينة 
ــاميده شـده، عمـالً از اصـالح  اصالحات“ ن
ــايل  خود ناتوان است. نه تنها در برابر مس
ـــي  و معضـالت فزاينـدة جامعـه، بلكـه حت
ــه پيشـبرد اصالحـات مـورد نظـر  نسبت ب
جناح خاتمي نيز، چنين تركيبي بي كفــايتي 
و ناتواني خود را اشكار ساخته اســت. در 
ــــدود هميـــن جنـــاح و  چــارچــوب مح
ســردمداران آن. مقايســه بيــن عملكـــرد 
عبداللــه نـوري و عطاءاللــه مــهاجراني و 
جانشينان آنها در وزارتخانههاي كشور و 
فرهنگ و اسالمي، ضعيف تر شــدن دولـت 
فعلي خاتمي نسبت به دولت اول وي را بــه 
روشني آشــكار ميكنـد. بـراي دولتـي كـه 
شعار اصلي آن ”توسعة سياســي“ بـوده ـ 
كه هنوز هم آن را به صورت وردي تكرار 
ميكنـد ـ ايـن تركيـب چـيزي جـز اعـــالم 

درماندگي مكرر نيست. 
 

سهمخواهي 
ــش از دو مـاه، از انتخـاب  در فاصلة بي
ــأئيد دولـت  مجدد حجتاالسالم خاتمي تا ت
جديـد او توســـط مجلــس رژيــم، عمــده 
بحثهاي مطبوعات و محافل حكومتي راجع 
ـــارآمدي“، توانــايي  بـه ايـن دولـت، بـر”ك
ـــا ”تخصــص“ نامزدهــاي  ”مديريـت“ و ي
ــود. ايـن قبيـل مباحثـات،  وزارت متمركز ب
ــر  عالوه بر آن كه اعتراف ضمني ديگري ب
ضعــف و نــاتواني دولــت در پيشــــبرد 
برنامههاي اعالم شدة آن محسوب ميشد، 
ــــها و  اساســاً پوششــي بــراي كشمكش
رقابتهاي شــديد بيـن جناحـها و جريانـات 
مختلف حكومتي بر سر تصــاحب منـاصب 
وزارتــي بــود. تحــــت لـــواي دفـــاع از 
ـــن دســتجات  ”مديريـت“هـاي توانمنـد، اي
بيشترين تالش خود را براي تعيين يا تأئيد 
ــود در دولـت جديـد بـه  افراد وابسته به خ
كار ميبردند و، در عين حال، اساساً منكـر 
ــت ميشـدند! بـا ايـن  ”سهمخواهي“ از دول
حسـاب، ظـاهرًا معلـوم نبـود كــه آن ٢٦٧ 
ــه، بـه گفتـة خـاتمي، بـراي وزارت  نفري ك
پيشنهاد شــدهاند، از سـوي چـه جريانـاتي 

معرفي گرديدهاند.  
ـــمي  علــي هاشــمي (بــرادرزادة هاش
رفســــنجاني) و رئيــــس فراكســــــيون 
ــاره گفـت:  ”سازندگي“ در مجلس، در اين ب
”حزب كارگزاران ليستي بــه آقـاي خـاتمي 
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ـــد  نـداده اسـت، ادعـايي هـم نـدارد“. محم
ــه  سـالمتي، معـاون وزارت تعـاون، نـيز ك
جـهت جلـب نظـر نمـايندگـــان بــه وزيــر 
ــرورش بـه مجلـس  پيشنهادي آموزش و پ
رفته بود، اظهار داشت: ”سازمان مجاهدين 
انقالب هيچ فهرستي براي كابينه به خاتمي 
ـــس  پيشـنهاد نكـرد، زيـرا معتقـد بـود رئي
ــايد بـدون فشـار و بـه راحتـي  جمهوري ب
ــد“ و در برابـر  همكاران خود را انتخاب كن
پرسش خبرنگاران راجع به سهم ”سازمان 
مجاهدين انقالب اسالمي“ پاســخ داد: ”ايـن 
سازمان هيچ توقعي نداشت و هيچ ســهمي 
از كابينـه درخواسـت نكـــرد. االن هــم در 
كابينه حضــور نـدارد“. رئيـس فراكسـيون 
ــارة مكـرر بـه  ”جبهة مشاركت“، ضمن اش
”موانع و مشكالت يا برخي مالحظــاتي كـه 
ـــاب وزرا) مطــرح  بـراي خـاتمي (در انتخ
است“، مدعي شد كه ”فراكسيون مشـاركت 
افراد خاصي را بــه آقـاي خـاتمي معرفـي 
ـــرده  نكـرده بلكـه نظرخواهيـها را ارائـه ك
ـــها، ”دفــتر تحكيــم  اسـت“. عـالوه بـر اين
ــدرج در  وحدت“ نيز، ضمن تكذيب خبر (من
روزنامة ”همبستگي“) در مورد حمايت اين 
نهاد از ابقاي دكتر معين و دكــتر فرهـادي 
(در وزارتخانـههاي علـــوم و بهداشــت و 
درمان)، اعــالم كـرد كـه ”ايـن دفـتر قصـد 
سهمخواهي ندارد“. در همين حال، تالش و 
چانهزني بــراي قبوالنـدن وزيـران معرفـي 
شده نيز از طرف دستجات مختلــف ادامـه 
يافت، چنان كه به گفتة يكــي از نمـايندگـان 
(پس از معرفي وزيــران پيشـنهادي برخـي 
ــس بـه  از وزيران در داخل و خارج از مجل
ــــتدهاي  دادن وعــده و وعيــد و داد و س
ناسالم پرداختهاند… گاهي با برخي عوامل 
ــري مواجـه ميشـويم كـه  منصوب به وزي
مجلس را با جمعه بازار اشتباه گرفته و بــا 
ــها در  انواع سياست بازيها و سياست كاري
مقام ابتياع و يا بــه فـروش رسـاندن متـاع 

مورد نظر خويش برآمدهاند“. 
با تغييرات اندك در كابينة دوم خاتمي، 
سهم نسبي حريانات حكومتــي در آن نـيز 
تغيير چنداني نمييابد. گروه ”كارگــزاران“، 
ــوچكتريـن  كه برخالف چهار سال پيش ك
گروه در بين جريانهاي طرفدار خــاتمي در 
ــيرون از  مجلس به حساب ميآيد ولي در ب
مجلس از نفوذ نسبتاً بيشــتري برخـوردار 
اسـت، هنـوز بيشـترين سـهم در مجمـــوع 
كابينـه (و از جملـه وزارتخانـههاي نفـت و 
ــهوري  صنايع، معاونت اجرايي رياست جم
و رياست بانك مركزي) را در اختيار دارد. 
ــهاي  نگراني اصلي اين حزب، كه در صحبت
مرعشــــي و هاشــــمي و در مقـــــاالت 

ــف“ كابينـه  ”همشهري“ نيز به عنوان ”ضع
مطـرح گرديـده، عـدم جــايگزيني حســين 
نمازي (وزارت اقتصاد) به وســيلة يكـي از 
عناصر وابسته به آن، و همچنين گمــاردن 
محمد ستاريفر (نزديك به جريانات ”خــط 
ــت و  امـامي“) بـه رياسـت سـازمان مديري
برنامـهريزي اسـت. ”مجمـــع روحــانيون 
مبــارز“، ”ســازمان مجــاهدين انقــــالب 
ــاي ”خـط امـام“ و  اسالمي“ و ساير نيروه
”جبهة مشاركت“، كــه اساسـاً بـه صـورت 
”كارگزاران“ خاتمي عمل مينمــايد، تقويـت 
ـــر از  شـده اسـت. سـه يـا چـهار نفـر ديگ
وزيـران، از عنـاصر تكنـو ـ بوروكراتيكــي 
محسـوب ميشـوند كـه موضعـي بينــابين 
ــريك  دارند و مورد توافق اكثر جريانات ش
در دولت هستند. در اين ميان وزراي دفــاع 
و پشـتيباني نيروهـاي مسـلح، اطالعـــات، 
امور خارجه و دادگستري هــم (كـه همگـي 
در پست خود ابقاء شدهاند) رسماً و عمــالً 
طبــق نظــر و توافــق خامنــهاي تعييــــن 
ــة دوم خـاتمي  ميشوند. بدين ترتيب، كابين
نيز حــالت ائتالفـي مضـاعف خـود را ـ بـا 
اندك تغييراتي ـ همچنان حفظ كرده اســت: 
ائتـالف بيـن دســـتجات طرفــدار خــاتمي 
(نيروهـاي جبهـة دوم خـــرداد) و ائتــالف 
ــهاي و دار و  ميان اين نيروها و جناح خامن
دسـتة وي. دولـت بـه صـــورت ”شــركت 
سهامي“، كــه داراي سـابقهاي طوالنـي در 
رژيم حاكم است و چهار سال پيش نيز، به 
رغم پارهاي انتقادات و اعتراضات، باز هــم 

شكل گرفته بود، كماكان ادامه دارد. 
 

رأي مجلس 
ـــهار روز بحــث و مذاكــره  پـس از چ
پيرامون وزراي پيشــنهادي، سـخنرانيهاي 
خــاتمي و دفاعيــات نامزدهــــاي وزارت، 
سرانجام مجلس رژيم به همة افراد معرفي 
شده رأي اعتماد داد، و در عيــن حـال، بـه 
ـــات پــيرامون رد  همـة اميدهـا و يـا توهم
ــراي  برخي نامزدها و نتيجتاً گشودن راه ب
اعمال تغييرات وسيعتر در كابينــة خـاتمي 

هم، پايان داد. 
ــن زمينـه از  عمده بحثهاي مجلس در اي
ـــود و  جـانب نمـايندگـان طرفـدار دولـت ب
وكـالي وابسـته بـه جنـاح خامنـهاي عمــالً 
ــــا  كـــاري جـــز مخـــالف خوانـــي و ي
روضهخوانيـــهاي مرســـوم در مــــورد 
”مشكالت مردم“ نداشتند. با وجود ايرادات 
و انتقادهاي زيــاد برخـي از نمـايندگـان و 
ـــات  روزنامـههاي دولتـي طرفـدار اصالح
ــامي بيسـت  دربارة تركيب كابينة جديد، تم
وزير پيشــنهادي توانسـتند از مجلـس رأي 

اعتماد بگيرند و متوسط آراي موافـق آنـها 
نيز نزديك به هفتاد درصد آراي نمايندگان 
ــي  حاضر بود. آشكار بود كه توافقات اصل
ـــب كلــي دولــت در بيــن  راجـع بـه تركي
ســـردمداران رژيـــم و نـــيز در ميــــان 
ـــي در  گرداننــدگــان فراكســيونهاي حزب

مجلس، قبالً فراهم شده است. 
پـس از آغـاز بحثـهاي مربـوط بــه وزراي 
پيشنهادي، فراكسيون ”جبهة مشاركت“ در 
تالشي مشخص به منظور محدود ســاختن 
و هدايت اين بحثها،  اقدام به صدور بيانيــه 
ــي  و قرائت آن از تريبون مجلس كرده و ط
آن، با اظهار اين قول و قســم كـه ”اكـثريت 
مجلــس هــرگــز از پيگــيري مطالبــــات 
ــه  اصالحطلبانـة موكـالن خـود و دفـاع هم
ــت“، دم  جانبه از حقوق مردم نخواهد گذش
ــيز آشـكار كـرد: ”فراينـد طـي  خروس را ن
شده براي انتخــاب و معرفـي وزرا توسـط 
ـــرايط  رئيـس جمـهور را در انطبـاق بـا ش
ــته و از ايـن منظـر نـيز كليـت  كشور دانس
كابينه را قــابل دفـاع ميدانيـم“. بعـد از آن 
ـــه زدنــها و بــده و بســتانها در  نـيز چان
فراكسيونهاي مجلس ادامه يافت، به طوري 
ــبر محتشـمي، بـه عنـوان رئيـس  كه علياك
فراكسـيون ”جبهـة دوم خـرداد”، يــك روز 
ـــر  پيـش از رأيگـيري، اعـالم داشـت: ”نظ
نمايندگان با رايزنيهاي انجام شده روز بــه 
روز در حال مثبت شدن است“. اما سخنان 
ــه در موافقـت بـا كابينـه  نمايندة قوچان، ك
صحبت ميكرد، در اين باره از همه گوياتر 

بود:  
ــر  ”عـدهاي راحـت مـيگوينـد كـه مقص
ــهوري اسـت و راه حـل  شخص رئيس جم
آن را نـيز در رأي نـدادن بـه كـل كابينـــه 
عنوان ميكنند. اگر تقصــيري هـم هسـت و 
ــكاالت احتمـالي  كابينه داراي ايرادات و اش
است، تنها رئيس جمــهوري مقصـر نيسـت 
ــها و  بلكه تمام مجموعة فراكسيونها، گروه
ــهور نظـر و  كميسيونهايي كه به رئيس جم
مشورت دادهاند،  مقصر هستند… راه حـل 
و چارة آن در رأي ندادن نيست. به فــرض 
اينكـه چنـد وزيـر هـم رأي اعتمـاد كســب 
ــود نـدارد كـه  نكنند، اوالً هيچ تضميني وج
افراد بهتر و مناسبتري كه مــا ميخواهيـم 
ــــوند و ثانيـــاً اگـــر  جــايگزين آنــها ش
وزارتخانههايي بي وزيـر بمـانند تـا مدتـي 

بالتكليف خواهند بود…“. 
رأي اعتماد مجلس به چنين تركيبــي از 
ــاتمي  كابينه، بيش از آنكه موفقيتي براي خ
ــارزي از ضعـف و نـاتواني  باشد، نشانة ب
خوداين مجلس است كه پيشتر نيز كرنـش 
بقيه در صفحة ٩
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وزير جديد اقتصاد كيست؟ 
 

 
يكي از چهرههاي جديد كابينة دوم خاتمي، 
طهماسب مظاهري است كه براي احــراز پسـت 
وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي شده و 
از مجلس رژيم نيز رأي اعتماد گرفته است. در 
واقع، مهمترين تغيير در تغييرات بسيار محدود 
دولت خاتمي، رفتن حسين نمازي و آمدن ايــن 
مهندس ٤٨ ساله براي تصدي امــور اقتصـادي 
است. بايد ديد كه، تا جايي كه به جـا بـه جـايي 
ــردد، ايـن  چهرهها و مهرههاي حكومتي برميگ
تغيـير چـه تـأثيري بـر سياسـتهاي اقتصــادي 
دولت خواهــد نـهاد. امـا وزيـر جديـد اقتصـاد 

كيست و از كجا ميآيد؟  
پس از استقرار رژيم جمهوري اسالمي كه 
ـــا، و خصوصــاً  گروهـي از ”بچـه مسـلمان“ه
تحصيلكردههاي آنها در داخل و خارج كشــور، 
مناصب مختلف حكومتي و دولتي را در دســت 
ـــاهري، فــارغالتحصيل  گرفتنـد، طهماسـب مظ
ــكدة فنـي دانشـگاه  رشتة راه و ساختمان دانش
ــال ١٣٥٨  تهران، نيز از جملة آنها بود كه در س
ــانكي،  به همراه همدانشكدهاي خود، محمدتقي ب
به سرپرستي ”كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان“ گمارده شدند. پس از آن، وي مدتـي 
ـــوان معــاونت اســتانداري  كوتـاه نـيز بـه عن
كهكيلويه و بويراحمد كار كــرد. امـا بعـد از آن 
ــانكي در اواسـط ١٣٦٠ بـه سـمت معـاون  كه ب
ــت سـازمان برنامـه و  نخست وزير و سرپرس
بودجه برگزيــده شـد، مظـاهري نـيز وارد ايـن 
سازمان شده و ظرف مدت كوتاهي به معاونت 
ـــازه  اقتصـادي آن منصـوب گرديـد. معـاون ت
وارد، پيش از آن كه بــا مبـادي برنامـهريزي و 
ــيري از  بودجهنويسـي آشـنا شـود، بـا بـهرهگ
سهمية اختصاصي مقامات دولتي، راهــي سـفر 
ــي خويـش،  حج شد، تا ضمن انجام فرايض دين
ــاي بيشـتر  گواهي و اعتبارنامة الزم جهت ارتق
در سلسله مراتب حكومت مذهبي نوبنياد را نيز 

به دست آورد.  
ـــــاد  در اواخـــر ســـال ١٣٦٣، ادارة ”بني
مستضعفان“ ـ كه تا آن هنگام، همچون گوشت 
قرباني، چند بار دست به دست شـده بـود ـ در 
اختيار خود نخست وزير، ميرحسين موســوي، 
قرار گرفت. وي نيز طهماســب مظـاهري را بـه 
ــاد  عنوان معاون نخست وزير و سرپرست ”بني

مستضعفان“ تعيين كرد.  
ــيز بـه دنبـال  در اسفند همان سال، بانكي ن
ــات بيـن مجلـس و دولـت در  باال گرفتن اختالف
ــوة ادارة سـازمان برنامـه و بودجـه،  مورد نح
نـاگزيـر بـه كنـارهگـيري از سـرپرسـتي ايـــن 
سازمان شد، به ”بنياد مستضعفان“ رفتــه و در 
جـرگـة مشـاوران مظـاهري درآمـد. تـا پايــان 
نخست وزيري موسوي در ســال ١٣٦٨، يعنـي 
نزديك به پنج سال، مظاهري سرپرستي ”بنيــاد 
مستضعفان“ را در دست داشت. بعد از آن، كـه 
ــهاي  همراه با افول نسبي اين دسته از تكنوكرات
ـــا  حزباللــهي بـود، وي مـدت دو سـال نـيز ب
عنوان ”دبيركل“ بانك مركــزي، تحـت رياسـت 
محسن نوربخش، از مجريان اصلي سياستهاي 
”تعديل اقتصادي“ در جمهوري اسالمي، به كار 

پرداخت. 
ــره  اما وقتي كه بانكي به رياست هيأت مدي
و مديريـت عـامل ”شـركت ملـي فـوالد ايــران“ 
رسيد، دوست و همكار قديمي خــود را هـم بـه 
آنجا بــرده و بـه سـمت قائممقـام خـود تعييـن 

نمـود. مظـاهري تـا سـال ١٣٧٣ نـــيز در ايــن 
ــت  شركت كار كرد و بعد از آن كه بانكي رياس
ـــت،  ”سـازمان صنـايع ملـي“ را در دسـت گرف
رشتة همكــاري شـغلي بيـن ايـن دو قطـع شـد 
ــا بـه واسـطة مسـايل مربـوط بـه  (بانكي بعده
خصوصي سازيها و اعطاي بورســهاي دولتـي 
و موارد ديگر، با خامنهاي اختالف شــديد پيـدا 
كـرده و تـا حـدودي مغضـــوب گرديــده و از 
ــه بعـدًا  مشاغل عمدة دولتي كنار گذاشته شد ك
ــون ظـاهرًا سـمتي  هم روانة كانادا گرديد و اكن
در ارتباط با سفارت رژيــم در ايـن كشـور بـر 

عهده دارد).  
مظاهري كه در كنار مسئوليتهاي گوناگون 
ــاً مشـاغل و مشـغوليتهاي ديگـري  دولتي، غالب
ــازي  چون رياست هيأت مديرة شركت خانه س
ايران، عضويت در ”هيأت علمي دانشكدة فنـي“، 
ــيرجه و واتـرپلـو“  رياست ”فدراسيون شنا، ش
ــران  كشور و خزانهداري ”كميتة ملي المپيك“ اي
را نيز داشته اســت، در سـال ١٣٧٦ مجـددًا بـه 
سازمان برنامه و بودجه رفته و معاونت ”امور 
توليدي“ آن را در اختيار گرفت. در سال ١٣٧٧ 
وي به سمت دبير ”ستاد اقتصــادي“ دولـت در 
نـهاد رياسـت جمـهوري منصـوب شـد كـه تــا 
هنگـام احـراز پسـت وزارت، در هميـن ســمت 

مشغول به كار بوده است. 
وزير جديد اقتصاد دولت خاتمي، در زمرة 
ـــش  آن دسـته از مديـران ”مكتبـي“ داراي گراي
”خط امام“ و پوپوليستي بــوده اسـت كـه طـي 
ساليان طوالني حاكميت رژيم، اين گرايش آنـها 
ــه  تدريجـاً رنـگ باختـه اسـت و اغلـب آنـان ”ب
سياستهاي معروف به ”تعديل اقتصادي“ گردن 
نهاده و به درجات مختلــف، در اجـراي آن نـيز 
ــان هيچگـاه رسـماً و  مشاركت داشتهاند. اما آن
علنـاً از عملكـرد گذشتهشـان ـ و نقشـــي كــه 
ــه  هركدام در آن داشتهاند ـ انتقادي نكردهاند. ب
عنوان مثال، حمايت و تشويق افزايش جمعيــت 
ـــه  و تشـكيل ”ارتـش بيسـت ميليونـي“، از جمل
سياسـتها و شـعارهاي موسـوي، مظــاهري و 
بسياري ديگر از مقامات سابق و الحق رژيــم ـ 
ــاتواني  تا آن هنگام كه رشد بيسابقة نيازها و ن
در پاسخگويي به ابتداييترين خدمات عمومــي 
ــامل دولـت را آشـكار  و اجتماعي، درماندگي ك
ــودي“ و  سـاخت ـ بـوده اسـت. در محـافل ”خ
خصوصي، مظاهري هم گاهي به انتقـاد از ايـن 
ندانمكاريها پرداخته ولي هيچوقت آن را علنــي 
نساخته است، زيرا كه پنهانكاري و عدم علنيـت 
ــا و  نيز از سنتهاي رايج اين رژيم و از رموز بق

دوام مديران و مسئوالن آن است. 
ـــة  مظـاهري كـه، طبـق گـزارش زنـدگينام
رسمي وي، پاياننامة دورة تحصيالت دكـتراي 
ـــكاتلند دربــارة  خـود را در دانشـگاهي در اس
”مديريــت اصــالح ســــاختار اقتصـــادي در 
كشـورهاي در حـال توسـعه“ نوشـــته اســت، 
هنگام طرح برنامههاي خود براي وزارت امــور 
اقتصادي و دارايي نيز اعــالم كـرد كـه ”رونـد 
ـــه مثابــه يــك  اصـالح سـاختار اقتصـادي“ ب
ــه بـه  ”استراتژي“ ادامه خواهد يافت و افزود ك
ــهاي  منظـور تـداوم ايـن ”رونـد“ هـم، ”تصميم
ــاي منفـي“  جبراني“، براي جلوگيري از ”پيامده
آن، اتخاذ خواهد شد. ”تصميمهاي جبراني“ كــه 
ــر“  قبالً تحت عنوان ”حمايت از اقشار آسيبپذي
ــغ مـيگرديـد، زمـاني از جـانب  نيز طرح و تبلي
”بـــانك جـــهاني“ و ســـاير نـــهادها و يــــا 
ــه  نظريهپردازان ”تعديل اقتصادي“ مطرح شد ك
پيامدهاي خانمانبرانداز اجراي ايــن سياسـتها 
ــران، بـا  در بسياري از جوامع، و از جمله در اي
بازتاب وسيع اجتماعي و بعضاً واكنــش شـديد 
سياسي روبرو گشت. اكنون نيز تقريباً تمــامي 

ــدن و  جناحها و جريانات حكومتي، براي قبوالن
تداوم اجراي سياست ”تعديل اقتصادي“، نوعي 
اقدامـات ”جـبراني“ و يـا ”حمـايتي“ را مقطعــي 
ميپذيرند، ولــي راجـع بـه دامنـه يـا چگونگـي 
ــالً ”هدفمنـد  اجراي آنها هنوز اختالف دارند. مث
ـــــههاي  كـــردن يارانـــهها“ و ”حـــذف ياران
ــه در برنامـة سـوم اقتصـادي  غيرضروري“ ك
ــس  دولـت گنجـانده شـده و بـه تصويـب (مجل
پنجم) رســيده اسـت، يكـي از اجـزاي سياسـت 
”اصالح ساختار اقتصادي“ اســت كـه در حـال 
حاضر در دستور كار دولت قرار دارد و كليات 
ـــوان ”پرداخــت  طـرح مربـوط بـه آن زيـر عن
ــرداد گذشـته از تصويـب  مستقيم يارانه“ در خ
ــته اسـت. صرفنظـر از  (مجلس ششم) هم گذش
ــراي  مناقشات جناحها دربارة نحوه و مهلت اج
ــز حـذف  اين طرح، مقصود واقعي آن چيزي ج
ــي بـه بودجـة خانوارهـاي  كمكهاي محدود فعل
زحمتكش و كم درآمد، و نتيجتاً تحميــل گرانـي 

و محروميت مضاعف بر آنها نيست. 
وزيـر جديـد اقتصـاد، ضمـن اشــاره بــه 
مشاركت خود در تدوين برنامة ســوم، برنامـة 
كار خود را اجراي همان برنامــه دانسـته و بـر 
ــد.  ”شتاب بيشتر“ در اجراي آن نيز تأكيد ميكن
اساس و چارچوب اين برنامه كه همان ”منطق“ 
ــل اقتصـادي“ را دنبـال ميكنـد،  سياست ”تعدي
ــر مـورد يـاد شـده، خصوصيسـازي  عالوه ب
بنگاههاي دولتي و كاهش سهم و بودجة دولـت 
در اقتصاد كشــور، آزادسـازي بيشـتر واردات 
(حذف موانع غيرتعرفهاي)، تك نرخي شدن ارز 
ــداف خـود دارد. محمـد  و… را در سرلوحة اه
خاتمي نيز كه چه در هنگام معرفي دولت جديد 
و چه در ســخنراني خـود پـس از رأي اعتمـاد 
ـــه را بــا عنــاويني چــون  مجلـس، ايـن برنام
ـــيترين“ برنامــهها  ”علميتريـن“ و ”كارشناس
ــتراتژي“ اقتصـادي دولتـش را در  ستوده، ”اس
وهلة نخست، خصوصيسازي و كاهش بودجه 
ــن ترتيـب، پـس از دورهاي  برشمرده است. بدي
ـــأخير و كنــدي، رونــد واگــذاري  كوتـاه از ت
كارخانهها و مؤسسات دولتي به سرمايهداران 
خصوصي احتماالً شتاب افزونتري پيدا خواهد 

كرد. 
اگرچه تغيير وزيران و مديران، معمـوالً بـا 
جا به جاييهاي زيادي از وابستگان و مباشـران 
ـــراه بــوده و اعمــال  هركـدام از آنـها نـيز هم
ــود ـ و از  سليقههاي فردي نيز در كار خواهد ب
ـــم وزارت طهماســب مظــاهري  ايـن لحـاظ ه
مستثني نخواهد بود ـ ليكن تغييري اساسي در 
تركيب اقتصادي دولت خاتمي رخ نداده اســت. 
ـــر پيشــين اقتصــاد  كسـي كـه جـايگزين وزي
ــه همـان طيـف و گرايـش  ميشود، در اساس ب
(خـط اماميهـاي قديمـي) تعلـــق دارد. وزارت 
امور اقتصادي و دارايي در اختيار آن گرايــش، 
ولـي رياسـت بـانك مركـزي هـم، كماكــان، در 
ــنجاني بـاقي ميمـاند.  قبضة ”كارگزاران“ رفس
خاتمي كه به كمترين تغييرات در تركيب كابينة 
دوم خود قناعت نموده، از اين حيث نيز ائتالف 
ــظ كـرده  دستجات رقيب درون حكومتي را حف
است. پس، رقابت و كشمكش بر سر چگونگــي 
اجـراي برنامـة ســـوم اقتصــادي، و مزايــا و 
موقعيتهاي حاصل از آن، نيز بين اين دستجات 

همچنان ادامه خواهد يافت. 
 

با كمكهاي مالي خود 
سازمان را ياري رسانيد. 

 



شهريور ١٣٨٠             ٦  اتحاد كار ٨٩

وقتي كه اصالحطلبان حكومتي 
از شمخاني دفاع ميكنند! 

 
هنگامي كه علي شمخاني، باري ديگر، به 
ــد خـاتمي بـراي تصـدي وزارت  وسيلة محم
”دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح“ جمــهوري 
ــرح ايـن  اسالمي معرفي شد، خبرنگاران با ط
ــما تنـها رقيـب خـاتمي بوديـد كـه در  كه ”ش
كابينه حاضر شديد“، دليل ايــن اقـدام رئيـس 
جمهوري را از وي جويا شدند. او جواب داد: 
ــاقت دارم“.  ”من با رئيس جمهور رقابت و رف
ـاران  شمخاني در پاسخ به اين پرسش خبرنگ
كه ”آيا اين موضوع بازي نيست؟“ گفت: ”من 
ــم“.  اهل بازي نيستم و بلد هم نيستم بازي كن
ــدر بـا  و باالخره در برابر اين سئوال كه ”چق
اصالحات همسو هستيد؟“ اظهار داشت: ”من 

خود اصالحات هستم“! 
ـــه  وزيـر دفـاع دولـت خـاتمي، چنـان ك
ميدانيم، در انتخابات هشتمين دورة رياسـت 
ــت  جمهوري به رقابت با محمد خاتمي پرداخ
و در تبليغات انتخاباتي خود نيز عملكــرد آن 
ـــديدًا  دولـت، و خصوصـاً مديريـت آن را ش
ـــه  مـورد انتقـاد قـرار داد. در آن هنگـام گفت
ـــيدن محســن  ميشـد كـه بعـد از كنـار كش
رضائي، علي شمخاني به عنوان يكي ديگر از 
بلندپايگان نظامي رژيم، با اشــارة خامنـهاي، 
به ميدان آمده است تا از ريخته شدن بخشي 
ــه نفـع خـاتمي  از آراي سپاهيان و نظاميان ب
ــر حـال، همـانطور كـه  جلوگيري نمايد. در ه
نتايج انتخابات ١٨ خرداد نشان داد، شمخاني 
ــن رويـارويي بـه  و ديگر رقباي خاتمي در اي
ــده  سختي شكست خوردند. تعداد آراي خوان
ــه نـام شـمخاني، طبـق آمـار رسـمي،  شده ب

متجاوز از ٧٣٥ هزار رأي نبود.  
معرفي مجدد ”امير دريابــان“ شـمخاني 
براي وزارت دفاع، با در نظــر گرفتـن تـوازن 
قواي موجود و عقبنشينيهاي مكرر خــاتمي 
ــارها و تحميـالت  و طرفدارانش در برابر فش
جناح خامنهاي، چندان جاي شــگفتي نداشـت. 
ـــاع جانانــة  امـا آنچـه قـابل توجـه اسـت دف

اصالحطلبان حكومتي از وزير دفاع بود.  
ـــيرامون  در جريـان مذاكـرات مجلـس پ
كابينة معرفــي شـده، وقتـي كـه علـي نظـري 
ــه عنـوان نخسـتين مخـالف  (نمايندة اراك)، ب
ــنهادي دفـاع، آغـاز سـخن كـرد و  وزير پيش
ــه جـاي آوردن تمـام ”احترامـات“ و  ضمن ب
ـــاع  تعريـف از ”خدمـات“ او در ”سـالهاي دف
ــا احتيـاط  مقدس“ و ”كارنامة وزارت دفاع“، ب
فراوان گفت: ”من ميتوانم به عنوان نمــايندة 
افكار عمومي بپرسم كــه چگونـه وزيـري از 
مجموعة دولت در انتخابات شركت ميكند، و 
ـــه شــمخاني بگويــد  خوشـحال ميشـوم ك
ــور در مقـابل خـاتمي چـه  انگيزهاش از حض

بوده است.  
حضـور او در انتخابـات آيـا در معنــاي 
ريـزش آراي خـاتمي بـوده اسـت و اگـر بــه 
معنـاي رقـابت بـوده، چـرا در انتخاباتهــاي 
گذشـته شـركت نكـرده اســـت؟…“، رئيــس 
مجلس ناگهان ســخنان وي را قطـع كـرده و 
گفـت: ”ايـــن كــه انگــيزة او از شــركت در 
ــما چـه ربطـي  انتخابات چه بوده به من و ش

ـــد،  دارد؟ اگـر خـارج از برنامـه صحبـت كني
راديـو را قطـع ميكنـم و مـيگويــم كــه در 
ـا  پروندهات درج شود و توبيخ شوي. چه معن
دارد كه در جامعة مدني به كسي بگوييم چرا 
كانديدا ميشوي؟ چرا دربارة فــردي بـا ايـن 

سوابق اين طور صحبت ميكنيد؟“!  
اما قضيه به همين جا ختم نشـد. بعـد از 
ـــناس ديگــري از  كروبـي، چـهرههاي سرش
ــون مجلـس  اصالحطلبان حكومتي پشت تريب
آمدنـد تـا در دفـاع از شـمخاني سـنگ تمــام 

بگذارند.  
فاطمــه حقيقتجــــو (كـــه برخـــالف 
ابتداييترين موازين حقوقي اخيرًا به واســطة 
اظهاراتش در مجلس دســتگاه قضـائي رژيـم 
بـه ٢٢ مـاه حبـس ”تعزيـري“ محكـوم شــده 
است) با تأكيد بر اين كه ”حضــور شـمخاني 
ــعة سياسـي بـوده  در انتخابات كمك به توس

است“، گفت:  
”پيش از انقالب نظاميان حق شــركت در 
ــالمي و  انتخابات را نداشتند. اما با انقالب اس
با توجه به فرمايشات امام (ره) اين امكان به 
ــته باشـند و  وجود آمد كه آنها حق رأي داش
به بركت دوم خرداد اين امكان بيشتر فراهــم 
شد تا جايي كه نظاميــان حـق انتخـاب شـدن 
نيز دارند“. وي با طرح اين كه ”وزارت دفــاع 
و نيروهاي مسلح در طـول وزارت شـمخاني 
ــد از ”مديريـت“ و  ارتقا پيدا كردهاند“ با تمجي
ـــان نيروهــاي مســلح“،  ”مقبوليـت او در مي
افزود: ”شمخاني از مصاديق ارزشهاي دفــاع 
ـــت و در درون ســپاه و ارتــش  مقـدس اس
ـــدم در پيگــيري  مسـئوليتهايي داشـته، معتق

برنامة سوم توسعه موفق است“. 
ـــس و از  نفـر بعـدي، نـايب رئيـس مجل
اعضاي رهبري ”ســازمان مجـاهدين انقـالب 
اسالمي“، محسن آرمين بود كه اظهار داشت: 
”تمام انتقادات در اين است كه شمخاني آمده 
و كانديدا شده،  بنابراين معنــايش ايـن اسـت 
كه ديــدگـاهش بـا خـاتمي يكسـان نيسـت و 
ــه برنامـههاي خـاتمي نـدارد. ايـن  اعتقادي ب
سـئوال بـايد مطـرح شـود و پاســـخش داده 
شود… من هم موافق كانديداتوري او نبودم، 
اما ما پس از اينكه كانديدا شــد كـانديداتوري 
او را تــأئيد كرديــم و حتــي او را تشـــويق 
كرديم. شــمخاني بـه نمـايندگـي گروهـي بـه 
ميدان انتخابات آمد كه بدنة نيروهاي مســلح 
ــم در  و بسيج را تشكيل ميدهند. همه ميداني
سالهاي اخير چه كساني خواستند سخنگويي 
اين گروه را به عــهده بگـيرند و چـه كسـاني 
براي منافع خودشان تالش كردند از موقعيت 
سخنگويي اين قشر ابزاري براي مطامع خود 
بسازند. آيا واقعاً شايسته است كساني مثــل 
ــاه مسـتقلي هسـتند،  شمخاني كه داراي ديدگ
ـــند يــا  نمـايندگـي ايـن قشـر را داشـته باش
ــاع  ترويجكنندگان خشونت و…“. او نيز با دف
از عملكــرد شــمخاني در وزارت دفــــاع، از 
ــا رأي  ”نمايندگان اصالحطلب“ خواست كه ”ب
ــي صحـه بگذارنـد.  خود به اصول اصالحطلب
وزارتهايي كه با حوزة امنيت كشــور ارتبـاط 
دارند بايد اقتدار و صالحيت داشته باشند…. 
ــت  رأي آوردن يونسي و شمخاني كافي نيس

و آنها بايد باالترين آراء را كسب كنند“. 
نمايندة ديگر، ميثم سعيدي (از مسئوالن 
سـابق ”دفـتر تحكيـم وحـدت“) بـود كـــه در 
حمايت از وزير پيشنهادي براي وزارت دفاع 

اعالم داشت: ”به جرأت ميتوانم بگويم كه او 
ــوده، خدمـات  از موفق ترين وزراي گذشته ب
ــده  او منجر به تقويت بنية نيروهاي مسلح ش
ــــة  و در برخــي از بخشــها حتــي از برنام
ــا  مشخص شده نيز جلوتر بوده است“. وي ب
ــاندهي كـل قـوا، رئيـس  تأكيد بر ”اعتماد فرم
ـــي  جمــهوري و ســاير مســئوالن“ بــه عل
ــه ”ايثـارگـران جبهـة  شمخاني، يادآور شد ك
دوم خرداد“ هم او را به عنوان نامزد وزارت 
دفاع معرفي كردهاند. ســعيدي ضمـن آن كـه 
ـــورد كــه  حرفـهاي حقيقتجـو را در ايـن م
”انقالب اسالمي بــه نظاميـان حـق رأي داد و 
ــاب هـم داد“  دوم خرداد به نظاميان حق انتخ

تأئيد كرد، در پايان افزود:  
ــم وزيـر دفـاع  ”ما سياسيون نميخواهي
حزبي و سياسي باشد و شمخاني نشان داده 
كه مستقل است و اگر بــه او رأي ندهيـم بـه 
پاي رقابتهاي سياسي گذاشته خواهد شــد و 
ــة  اگر بخواهيم به جز شمخاني به دنبال گزين
ـــمخاني  ديگـري برويـم، او بـاز هـم علـي ش

خواهد بود“! 
ـــيز، ضمــن ارائــة  خـود وزيـر دفـاع ن
ــر تـداوم  برنامههاي اين وزارتخانه و تأكيد ب
آنها، دربارة رقابت انتخاباتي خود، خطاب به 
نمايندگان، اظهار داشت: ”در عرصة انتخابات 
ــردم و حضـور  من احساس تكليف شرعي ك
ــار  يافتم و احساس ميكنم بيش از آنچه انتظ
داشتم درست عمل كردم… و مسيري را كــه 
در مجموع رفتهام را در معادالت سياسي بــه 
دست نياوردهام، بلكــه در مبـارزه و خـاك و 
خون مسير را انتخاب كردهام و اين مسير را 

ادامه خواهم داد“.  
شـمخاني، بـاري ديگـر، بـا رأي نســـبتاً 
باالي نمــايندگـان مجلـس، بـر مسـند وزارت 
نشسـت. امـا مماشـات و مصلحتطلبيـــهاي 
ــاق“ و يـا  اصالحطلبان حكومتي، به قصد ”وف
جلب نظر جناح رقيب، همواره به عقبنشــيني 
و ناكامي بيشتر در اجراي اصالحات موعود 
منجر شده است. معرفي و تأئيد وزيـر دفـاع، 
ــة بـارزي  به شرحي كه در باال آمد، نيز نمون

از اينگونه مصلحتطلبيهاست. 
ــههاي وزارت دفـاع  ولي طرحها و برنام
ــد بـه  كه اينهمه از عملكرد آن تعريف و تمجي
عمل ميآيد و، در حقيقت، در هر سال بخــش 
ـــه را  بــزرگــي از منــابع و امكانــات جامع
ــرار اسـت؟  مصروف خود ميسازد، از چه ق
شـمهاي از آنـها، از زبـان خـود متولـــي آن، 

عبارتست از:  
ــش توسـعه و  ”اهداف وزارت دفاع افزاي
ـــم  مشـاركت در سـاماندهي كشـور تـا فراه
كردن شرايط بازدارندگي جهاني خواهد بود. 
اقدامات نرمافزاري و سختافزاري گوناگوني 
خواهـد داشـت و قابليتـــهاي ســختافزاري 

صنايع را افزايش خواهد داد“.  
ــابليت   ”اولويت كاري در آينده، تقويت ق
بازدارندگي اســت، يعنـي توليـد آن دسـته از 
تجهيزاتي كه اجازه ندهد كسي گوش و چشم 
منفي به ما داشته باشد… وزارت دفاع دنبال 
ساخت موشكهاي قارهپيما نيست بلكه دنبــال 
سـاخت موشـك مخـابراتي بـراي فرســتادن 

ماهوارة ايران به فضاست“.  
ــود حديـث مفصـل بخـوان از ايـن  تو خ

مجمل.  
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١٠ شهريور ، ١٧ شهريور  و داستان دو شكست ! 
مصطفي مدني 
  

ــي شـده اسـت.  دهم شهريور روز بزرگ
ــهريور هـم! دو روزي  كـه بـزرگ  هفدهم ش
ــا شـكوهمند نيسـتند. دو روز غـم  هستند، ام
باراند، روز درد ملــت انـد. روزي كـه اشـك، 
سرزمين ما را باران مي شود! دو روزي كــه 
حماسه نيستند، اما عظمت شان در اينست كه 
دو شكست بزرگ را در تاريخ كشور ما رقم 
ــون خفتـه هـاي ايـن دو روز از  مي زنند. بخ
تاريخ بي نصيب نمانده اند. اين خود پــر ارج 

ترين هديه دنياست.  
ـت- ١٧ شهريور، شكست ايدئولوژي دول
پادشـاهي را تقديـــم كــرد و ١٠ شــهريور، 
ــه تقديـر درآورد.  شكست دولت ـ مذهب را ب
ــد دولـت ـ  در اين دو روز، دو نيروي قدرتمن
ايدئولوژيك،  كه از قرون و اعصار با ايــران 
ـــي  هـم جـوش بودنـد، و مـردم را دشـمن م
ـــش، از پــاي  داشـتند، خـود بـه دسـت خوي

درآمدند. 
فـرداي ١٧ شـهريور، جـــهان، از نقــش 
ــر سـنگفرش ميـدان ژالـه خشـگ  خوني كه ب
شـده بـود، ايـن پيـام را گرفـت كـه داســتان 
پادشـاهي در ايـران بـه پايـان خـود رســيده 
ــهران  اسـت. و ١٠ شـهريور، وقتـي، مـردم ت
گورهـاي دسـته جمعـي دخـتران و پســـران 
ــه بـا لباسـهاي  جوان خود را كشف كردند ك
خون آلود در خاك تنيده اند، جهان باز فهميد 
كه تنــها پادشـاهي نـه، كـه پايـان كـار همـه 

دولتهاي ايدئولوپيك، فرا رسيده است. 
ـــه  ١٧ شـهريور،  شـاه فقـط مـردم را ب
ــاران  رگبار نگرفت، دودمان پادشاهي را تيرب

كرد. آيتاللـه خميني نيز وقتي فرمان داد: 
« بسمه تعالي! در تمام موارد هركس بر 
سر نفاق باشد، حكمش اعدام اســت ، سـريعا 

دشمنان اسالم را نابود كنيد!» 
 او چنيـن تصـور مـي كـرد كـه دولـــت 
اسالمي را پايدار مي كند، امــا ايـن دولـت را 

بدست خود، پاي «دار» كرد! 
ــت از آن   با ١٧ شهريور، نيمي از حكوم
ــن  كنده شد تا گورستان فرزندان خود را آذي
كند. بعضي ها ايـن را نمـايش پنداشـتند، امـا 

خود پيام تاريخ بود.  
بعداز ١٠ شهريور نيز بخشي كنده شده 
از دولت ايدئولوژيك، آذين بست تا خويشتن 
خويش را دفن كند. آنها كــه هنـوز بـه چشـم 
خود اعتماد نمي كنند، اين را نيز نمايشي مـي 

پندارند. 
ــتاد دانشـگاه درآمريكـا، در يـك  يك اس
تحليل پرآوازه از ١٠ شهريور، همه عوامـل و 
ــن نتيجـه  شهود را مردود مي شمارد تا به اي
ــدف آيتاللــه خمينـي، فقـط  برسد، كه تنها ه
تجزيه قــدرت و يـك دسـت كـردن حكومـت 

مذهبي بعداز خود، بوده اســت. در نگـاه ايـن 
استاد ارجمند، فقط معلول بجــاي علـت نمـي 
نشيند. كه مهمتر از آن، چنين تحليل واژگون، 
رهبر و بنيان گذار دولت اسالمي را از آنچــه 
ــود، كـوچكـتر مـي  نبود، بزرگتر و از آنچه ب
ـــزرگــتر، از ايــنرو كــه از او غــول  كنـد. ب
ـــل و   استراتژيسـت مـي سـازد كـه بـر عوام
ــوچكـتر،  شهود عيني تاريخ، تآسي دارد. و ك
ــه  بـه ايـن معنـا كـه وحدانيـت فكـري او را ب
ــي دهـد.  مرزهاي يك نگاه توطئه گر،  تنزل م
اگر اين درســت باشـد كـه او بـه يـك چـهره 
كردن دولت اســالمي بعـد از خويـش، چشـم 
دارد. اين نمي تواند درست باشــد كـه بـراي 
رسيدن به اين هدف، وسيلهاي را برگزيند كه 
به صورت با واسطه،  در خدمــت ايـن هـدف 

قرار بگيرد. 
ــن از  مـن فرمـان قتـل سـريع هـزاران ت
فرزندانم  را مي دهم، تا نيمه عطوفتهاي غــير 
اسالمي كه در دولت من رخنــه كـرده انـد و 
ــائم مقـامي مـن، بـاال  بساط خود را تا مقام ق
ــهره خـود را بنمايـاند. سـپس،  كشيده اند، چ
ــارو مـي  حكومت اسالمي را از وجود آنها ج
كنم و با هدف پايداري اسالم ، تقديم آيندگان  
ــا منـش خمينـي نـا  مي نمايم! نه، اين تحليل ب
ــه  همساز است. فقط يك توطئه گر سياسي ك
ــي انديشـد، مـي  تنها به  قدرت امروز خود م
تواند مبدع چنين معادلة سه مجهولي باشد.  

آيتاللـه خميني به عكس، يــك مونيسـت 
واقعـي و از منحصـر شـخصيهاي بـا خـــود 
ـــه اعمــالش بــا  يگانـه ايـن حكومـت بـود ك
انديشـههايش و سـخنش بـا فكـرش دمســاز 
بودنــد.  فرمــان ١٠ شــــهريور او، هـــدف 
ــي دشـمنان  بالواسطه محو دگرانديشان، يعن
ــت دولـت اسـالمي را مـد نظـر  اسالم و تقوي

داشت.  
خمينـي نمـاد يـك دولـت ايدئولـوژيـــك 
مذهبي بود كه در پايان قرن بيستم زمينه بقا 
نمي توانست داشته باشد و نداشت. او اينجــا 
ــرد و آنچـه را كـه خـود بـه  نير يگانه عمل ك
ــود، بـا حكـم خويـش  دست خويش ساخته ب

تخريب كرد.  
١٠ شهريور آيتاللـه خميني ، در حقيقت  
نياز مولودي مي توانست باشد كــه خـارج از 
ــته بـود. درسـت همـانند ١٧  زمان متولد گش
ــراي آن  شهريور كه وسعت دنياي سياسي ب
ــائي  نوع ديكتاتوري فردي تنگ شده بود. دين
كه چند انديشگي در آن تنها ضرورت نيست، 
ــت جامعـه مبـدل گشـته  بلكه خود به موجوي

است. 
صورت بندي «شهريور» در داستان اين 
ــابه  دو شكست شايد تصادفي باشد. ولي تش

ـــه هيــچ رو اتفــاقي نيســت.  محتـواي آن ب
آموزگار ١٠ شــهريور، شـاگـرد مدرسـه ١٧ 
ـــراي  شـهريور اسـت و از پيـش از اسـالم ب
ــد.  استيالي خويش با پادشاهي رقابت مي كن
هردو، حفظ ســيادت سياسـي بـي توجـه بـه 
ــن  خواستهاي  مردم دنبال را مي كرده اند. اي
خصلت را تمامي دولتهاي ايدئولوژيك، همــه 
ــابل  دولتهائي كه ماورا  جمهورمردم و در تق
با منشــورهاي اجتمـاعي دنيـاي جديـد قـرار 
ــود يـدك مـي كشـند. بيـهوده  ميگيرند، با خ
ــه  نيست كه آيتاللـه خميني به گورباچف نام
ــل اسـالم را بـراي نجـات  مينويسد و راه ح
ــهاي  اردوگـاه سوسياليسـتي بـه رهـبر دولت
ايدئولوژيك چپ پيشنهاد مــي كنـد. بسـياري 
اين پيام را طعنه بــه كمونيسـم تلقـي كردنـد. 
واقعيت اما نشــان از يـك همـدردي مشـترك 
داشـت و نجـات دولـت مذهبـــي خــود را از 
ــه مدنـي مـي طلبيـد. درسـت  محاصره جامع
همانند نياز كساني كه امروز آقاي خـاتمي را 
با گارچف مقايســه مـي كننـد و تـا آنجـا بـه 
سقوط مي رسند كه علنا سنگ طالبان و تقليد 
كـردن از احكـام حكومتـي آن  را بـه ســـينه 

ميزنند.  
بي دليل نيست كه  فكر اصالحات در هر 
ــه  دو كشـور از درون وزارت اطالعـات جرق
مي زند. گورباچف رئيس كا گ ب بوده است 
ــران  و تئوري پردازان بزرگ اصالحات در اي

در ساواما، مايه گرفتهاند. 
 (Nostradamus) نوســـــــــــتراداموس
ــــوي در قـــرن  پيشــگوي معــروف فرانس

شانزدهم در مورد ايران گفته بود:  
ــرن بيسـتم، ايمـان  «در پرشين (ايران) ق
بزرگ(روحانيت) به پادشاهي خيانت مي كند. 
آنوقت پادشاهي پايان پيدا خواهد كرد و ايــن 
طالع سري در ظاهر يك موجود قناعت پيشه 

برآمد مي كند» 
نوستراداموس تازه اي نمي بايد تــا ايـن 
حقيقت را نيز پيشــگو باشـد كـه ايـن «ايمـان 
ــانت بـه  بزرگ» از بعد از ١٠ شهريور نيز خي
ــت، تـا بديـل  خويش را همچنان پي گرفته اس

آينده خود را بسازد. 
 به راستي چه خود قرباني كــردن بـهتر 
از اين كه در اين دنياي مدرن  به شالق زنـي 
ــم  در ميدان شهرها فرمان مي دهند و زن فيل
ــه اتـهام بـي حرمتـي بـه اسـالم  سازي  را ب
دسـتگير مـي كنـد، كـه فيلمـهاي ســـاخته او 

ركورددار فروش در ميان  جوانان است.  
چــه خودكشــي بــــهتر از ايـــن كـــه 
ــه بنـد مـي كشـند، كـه ايـن  نويسندگاني را ب

جوانان عاشقانه آنها را دوست دارند. 
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ـاي  وابستگي سياسي و جانبداري مذهبي  قض

اسالمي:  
 

شالق و شكنجه  
در هر كوي و برزن 

 
آقاي هاشمي شاهرودي، رئيس دستگاه 
ــم اسـالمي ايـن روزهـا چـهرة  قضائي رژي
ــايش  واقعي خود، اسالم و رژيمش را به نم
گذاشته است: شالق و شكنجه در هر كــوي 
و برزن. ”شارع مقــدس“ ايـن آقـاي رئيـس 
قــوة قضائيــه تحــت عنــوان ”حــدود“ و 
”تعزيرات“ اسالمي شالق و شكنجه را باب 
كـرده اسـت. گويـا تحـت مقـررات ايـن بــه 
اصطـالح ”شـارع مقـدس“ بـوده اسـت كــه 
ــون الجـوردي معـروف بـه  جنايتكاراني چ
قصـاب اويـن ”اداي تكليـف“ كردنـد و يـــا 
بيمــاراني ماليخوليــايي نظــير آيتاللـــــه 
محمدي گيالني رئيس ديوانعالي كشــور در 
ــواع روشـهاي شـكنجه و شـالق بـه  باب ان
سخنراني ميپردازند. شالق و شكنجه چــه 
در بستهبندي ”شــارع مقـدس“ ارائـه شـود 
ـــردم واكنــش  چـه در لفـاف ديگـري، از م
يكساني دريافت ميكند. حسيني شكنجهگــر 
ــي و  سـاواك، الجـوردي شـكنجهگـر خمين
شـاهرودي شـكنجهگـر خامنـهاي بـه يـــك 
ــردم بـه  نسبت مورد نفرت مردمند. حملة م
عوامـل شـكنجهگـر دســـتگاه قضــايي در 
جريان اجراي احكام شالق در خيابانها، بنا 
ــه سـنگپراكنـي  به گزارشات موثق، از جمل
ــبت بـه  عليه اينها، نشانگر موضع مردم نس
دستگاه قضاي اسالمي است. چند سال قبل 
ـــي، در  يكــي از وكــالي روشــنبين ايران
ـــم  ارزيـابي از وضعيـت قـوة قضائيـة رژي
ــت مـا نـيز مـانند اجدادمـان در  اسالمي گف
جريان انقالب مشروطه، بــايد فريـاد بزنيـم 
كه عدالتخانه ميخواهيم. او در اعتراض بـه 
ــراري  اوضاع دستگاه قضاي اسالمي و برق
دادگاههاي عام شيخ يزدي رئيس سابق آن 
دستگاه، اين شعار را مطرح ميكرد. حــدود 
سـه سـال بعـد از روي كـار آمـدن رئيــس 
كنوني دستگاه قضائيه اسالمي، روز بــروز 
ماهيت ضدمردمي قضاي اسالمي اشكارتر 
ــتگاه  مـيگـردد. آشـكار مـيگـردد كـه دس
ــراي مـردم، ابـزار اعمـال  قضاي اسالمي ب
ــدان و اعـدام  محروميت، تحقير، شكنجه، زن
ــراي مشـتي روحـاني صـاحب  ميباشد، و ب
امتياز، تجار عمدة بازار و صاحب مقامهاي 
ــاي مـزدور و  نظامي و بسيجي و نيز بانده
مواجب بگير مــأوا و پناهگـاه گشـته اسـت. 
ـــانبداري مذهبــي   وابسـتگي سياسـي و ج

ــالمي بـدون ترديـد از مـهمترين  قضاي اس
عللي هستند كه به ظلم و بيدادگســتري ايـن 

دستگاه منجر گشته اند. 
 

وابستگي سياسي قضاي اسالمي 
ــاختار  اسـتقالل قـوا يكـي از اصـول س
نظامهاي مبتني بر قانون اساسي اســت كـه 
ـــا و  البتـه در تركيـب بـا اصـول ديگـر معن
مفـهوم پيـدا ميكنـد. ظـاهرًا در جمــهوري 
اسالمي قوة قضائيه از قواي ديگــر مسـتقل 
ــا ايـن وجـود قـوة قضائيـه، بـدون  است. ب
مجاملـه امـروزه بيـش از قـواي ديگـر بـــه 
حقوق مردم تعدي ميكند. روزنامه توقيــف 
ــدان  ميكند. روشنفكر و روزنامهنگار به زن
ميانـدازد. بـراي جريانـات ملـــي مذهبــي 
ــترض  پروندهسازي ميكند. دانشجويان مع
ــان را بـه حبـس  به هجوم به خوابگاههايش
مياندازد. وكالي قربانيان ترور و سركوب 
ـــتگاهها ميســپارد.  را متـهم و بـه بازداش
دخـتران و پسـران جـوان را بـه شـــالق و 
ــول  شـكنجة خيابـاني محكـوم ميكنـد. مقت
حوادث كــوي دانشـگاه تـهران را محاكمـه 
ـــات قــوة  ميكنـد و… در مقـابل ايـن تعدي
قضائيـه، مطالبـهاي در ميـــان اقشــاري از 
مردم شكل گرفته و خواستار آن گشتند كه  
دولت و بخصوص شــخص خـاتمي رئيـس 
جمهوري اسالمي به قوة قضائيــه تذكـر يـا 
ــانون اساسـي بدهـد و بـه نحـوي  اخطار ق
مـانع اقدامـات بيـدادگرانـة آن گـــردد. بــه 
ــوة  عبـارت ديگـر پنـاه بـردن بـه دولـت (ق
ــتم قـوة قضائيـه. ايـن هـم از  مجريه) از س
ــوة  شـگفتيهاي رژيـم اسـالمي اسـت كـه ق
قضائيـه كـه بنـا بـــو نقــش و تعريــف در 
ـــانون  سيسـتم هـاي سياسـي مبتنـي بـر ق
اساسي، بايد پناهگاه مــردم بـراي دفـاع از 
آنها در مقابل قدرت سياسي باشــد و طبـق 
ـــات از  وظـايف، بـايد بـه داوري در اختالف
جملـه اختالفـات بيـن ايـن يـا آن شـــخص 
حقيقي يا حقوقي با دولت بپردازد تا رعايت 
قـانون از طـرف دولـت را پاسـداري كنـــد، 
خود به قوهاي تبديل شده كه بخشــهايي از 
مردم از ستم آن به دولــت روي ميآورنـد. 
ــهوري  كمـي قبـل گفتـه شـد ظـاهرًا در جم
اسالمي قوة قضائيه از قواي ديگــر مسـتقل 
است. ولي اگر واقعاً قوة قضائيــه از قـدرت 
ــتقل باشـد، چـه دليلـي وجـود  سياسي مس
دارد كـه بطـــور مــداوم احكــام آن عليــه 
ــران  گرايشـات معينـي از جامعـة امـروز اي
باشد؟ كيفيت اجتنابناپذير براي قضاوت و 
داوري مســتلزم بيطرفــي آن ميباشــــد. 
استقالل قوة قضائيه نيز به منظور بيطرفــي 
ــه عنـوان يـك اصـل  آن از قدرت سياسي ب
پذيرفته شــده اسـت. مطالعـة عملكـرد قـوة 

قضائية رژيم اسالمي طي چند سـال اخـير، 
حاكي اســت كـه ايـن دسـتگاه جـهتگـيري 
معيـن سياسـي را در تصميمــات خويــش 
ملحوظ ميدارد و اين جهتگــيري سياسـي 
چيزي نيست جــز تـأمين منويـات سياسـي 
ــازار يعنـي  جناح واليت فقيه و تجار عمدة ب
بخـش غـالب قـدرت سياسـي كـــه مركــز 
استبداد ديني نيز هست. عالوه بر اين جهت 
گيري سياسي، به لحاظ تشكيالتي، انتصاب 
ــهاي   رئيـس دسـتگاه قضـائي توسـط خامن
”رهبر“ رژيم اسالمي نيز عــاملي اسـت كـه 
به وابســتگي مقامـات دسـتگاه قضـايي بـه 
قدرت سياسي منجر ميشود. طبيعي اســت 
كه دستگاه قضايي كــه مقامـات آن توسـط 
”رهبر“ قــدرت سياسـي منصـوب ميشـود 
بايد خود را در مقــابل آن موظـف بدانـد و 
ـــه و  ايـن خـود نـافي اسـتقالل قـوة قضائي
ــي آن در اختالفـات ميـان  ناقض امر بيطرف
اشخاص حقيقي و حقوقي با قدرت سياسي 
ــه  ميباشد. وابستگي قوة قضائيه اسالمي ب
ــي  مركز قدرت سياسي و طبعاً نقض بيطرف
آن تا حدي اســت كـه برخـي از تصميمـات 
ــط  ايـن قـوة قضائيـه پيـش از آن كـه توس
ــخنگويان  قضات آن اتخاذ شوند، توسط س
ــازار، يعنـي هيـأت مؤتلفـه بـا  حزب تجار ب
ـــته ميشــوند.  خبرنگـاران در ميـان گذاش
محمدرضا ترقــي مدتـي قبـل از محكوميـت 
ــژاد، مقتـول كـوي دانشـگاه  عزت ابراهيم ن
تهران توسط يكي از شعب دادگاه، او را بـه 
ــود. او  عنوان متهم به خبرنگاران معرفي نم
ــيرهاي نـيز بـه  در مورد دادگاه قتلهاي زنج
ـــني  اظـهار نظراتـي پرداخـت كـه بـه روش
نشانگر نقش و نفوذ اين حــزب در دسـتگاه 
ـــزارش مقامــات  قضـائي اسـت. بنـا بـه گ
قضائي تعطيل نشريات در اوايل سال ٧٩ و 
ــا  نيز شالق و شكنجههاي خياباني اخير، بن
به دستور خامنه اي ”رهبر“ قدرت سياسـي 
حاكم صــورت گرفتـهاند. شـواهد متعـددي 
نشانگر آنند كه دستگيري نيروهــاي ملـي ـ 
مذهبـي نـيز بـا مجـوز خامنـهاي صــورت 
گرفته است. اگر يك نمونه و فقط يك نمونه 
ــل عـام  نيز از گذشته بخواهيم ذكر كنيم، قت
زندانيان سياســي در زمـان خمينـي اسـت. 
دستگاه قضايي اسالمي با فرمان خميني به 
جنايت دســت زد. همـة ايـن شـواهد نشـان 
ميدهند كه دستگاه قضاي اســالمي، مـانند 
دستگاه قضايي تمامي رژيمهاي استبدادي، 
ــي و  وابسـته و تحـت تسـلط قـدرت سياس
نتيجتاً جانبدار سياست حاكم است. داوري 
ــاً در جـهت  و قضاوت چنين دستگاهي طبع
مصـالح و منـافع قـدرت سياسـي اســت و 
كيفيـت الزم را بـه عنـــوان يــك دســتگاه 
قضايي ندارد. اين وابســتگي امـروزه بيـش 



شهريور ١٣٨٠                              ٩  اتحاد كار ٨٩
ــار مختلـف مـردم امـري  از پيش براي اقش
روشن و آشگار گشته است. با ايــن وجـود 
خاتمي رئيس جمهور اســالمي، كماكـان در 
سخنان خود در پاســخ بـه اعتراضـات بـه 
تعدي دستگاه قضايي، استقالل قــوا را علـم 
مي كند. آقاي خاتمي نميتواند از وابســتگي 
ــد و  سياسـي ايـن دسـتگاه بـي اطـالع باش
بنــابراين او بــر جــانبداري سياســـي  و 
ناعادالنه بودن قضاي اسالمي پرده استتار 

مي كشد. 
 

جانبداري مذهبي قضاي اسالمي 
ــان طرفـهاي  قاضي در حل اختالفات مي
ــم صـادر كنـد و  مرافعه، در نهايت بايد حك
امر ”انجام دادن“ يا ”انجام ندادن“ كاري  و 
ـــل اختــالف  يـا ”دادن“ چـيزي را بـراي ح
ــن جزايـي  صادر كند. انطباق قواعد و قواني
مـدون بـر دعـــواي مــورد داوري مبنــاي 
تصميم قاضي مــي باشـد. در مـواردي كـه 
قواعـد و قوانيـن جزايـي موجـــود كفــايت 
نميكنند قاضي خود مبادرت به ابداع قواعد 
ـــابراين قــاضي، قــدرت  جديـد ميكنـد. بن
فوقالعـــادهاي دارد كـــه در سرنوشــــت 
ميليونها انسان جامعه تأثير ميگذارد. عـدم 
اقدام در حل اختالف يا اقدام مغاير با شأن 
ـــب و مشــكالت  و مقـام انسـانها، بـه عواق
عظيمي براي جامعه منجر ميشود. احــتراز 
ــراي  از ايـن عواقـب و مشـكالت، مبـارزه ب
اصالح و مدرنــيزه كـردن قواعـد و قوانيـن 
جزايـــي را دامـــــن زده كــــه يكــــي از 
ــة تغيـير ايـن قوانيـن را  برجستهترين نمون
ــدام در بسـياري از  ميتوان در لغو حكم اع
ـــاهده كــرد. نمونــة ديگــر،  كشـورها مش
ــكنجه ميباشـد.  معاهدات بينالمللي عليه ش
بنابراين قواعــد و قوانيـن جزايـي مثـل هـر 
قـانون ديگـري ميتواننـد بنـا بـه نيازهــاي 
جديد بازســازي و بـهنگام شـوند. ولـي در 
جامعة ايران زير حكومت اسالمي، قواعد و 
ــاصل از ”شـارع مقـدس“  قوانين جزايي، ح
هستند و حدود اختيارات مردم براي اظهار 
ــت  نظر در مورد مسايل مربوط به سرنوش
ــردم  خويش از دايرة معيني برخوردارند. م
ــه بـه ”شـرع مقـدس“ نسـبت  در مورد آنچ
ميدهند، حتي اگر مربــوط بـه حيـاتيترين 
مسايل آنها باشد، مجاز به دخالت و اعمـال 
تغيير و تحول نيستند.  اصــل اول شـمردن 
ــاي  اسـالم در حكومـت اسـالمي و در قض
ــن امـر اسـت كـه از طـرف  اسالمي بيان اي
بسـياري ار روحـانيون حـاكم ابـراز شــده 
است. برخي از سخنگويان ايــن روحـانيون 
ـــا  بصراحـت اعـالم ميدارنـد مـردم تـا انج
خوبند كه شرع مقدس را اجــرا كننـد. ولـي 
اگر همين مردم با اصــل قصـاص مخـالفت 

ــادرت كـرده  ورزند، به مخالفت با اسالم مب
ــوان مخـالف اسـالم  و طبعا با آنها بايد بعن
ــا قواعـد و  معامله كرد. اين نحوه برخورد ب
ــات و  قوانينـي اسـت  كـه هـر روزه بـا حي
ممات مادي و معنوي مردم سروكار دارند: 
مسـايل مربـوط بـه طـالق، حـق حضــانت 
ــردم و… .  اوالد، امنيت مالي شغلي جاني م
ــه بنـا بـه شـرايط ١٤٠٠  قواعد و قوانيني ك
سال پيش عربستان مبناي مناســبات افـراد 
ـــل جــانبداري  آن جامعـه بودهانـد، بـه دلي
مذهبي قضاي اسالمي بر جامعة مــا ديكتـه 
ميشوند و حتي نقد و گفتگو در مورد آنـها 
بـه مجـازات وعواقـب سـختي ميانجـــامد، 
همانطوري كه مديــر مسـئول روزنامـه اي  
را به دليل درج مقاله دربارة اعدام به حبس 
محكوم كردهاند. جانبداري مذهبي قضاوت، 
علت عمــده اي از بـه عقـب رانـدن دسـتگاه 
قضايي و رفتارهاي مغاير با شــأن و مقـام 
ــرات  انسان در جامعة ماست. حدود و تعزي
اسالمي، از نظر مردم ايران و طبعاً از نظــر 
نيروهاي دموكرات بايد بــدون مجاملـه بـه 
ـــپرده شــوند. كســاني كــه  زبالـهداني س
ــا مصلحتجويانـه بـا ايـن  مماشاتطلبانه ي
ـــام  امـر برخـورد ميكننـد، بـه شـأن و مق

انساني توهين روا ميدارند. 
ــتگي  قوة قضائيه اسالمي، به دليل وابس
ـــه قــدرت حــاكم و بــه دليــل  سياسـي ب
ــاوت و  جـانبداري مذهبـي، شايسـتگي قض
داوري را بـراي حـــل اختالفــات نــدارد و 
بنابراين معضالت ناشــي از مسـايل مـورد 
مرافعة ميان مردم، الينحل باقي ميمــانند و 
انرژي انبوهي از جامعه از ايــن رهگـذر بـه 
هدر ميرود. جامعة ما نيازمند قوة قضـائي 
غـيرمذهبي، مســـتقل از قــدرت سياســي، 
بيطرف و برخوردار از كادرهــايي شـريف، 
روشنفكر و متكي به نظر و نفس  ميباشـد. 
ــي مـدرن  قوة قضائيهاي كه براساس قوانين
و انسـاني بـه حـل اختالفـات بپـردازد و از 
حقـوق و آزاديـهاي فـردي شــهروندان در 
برابر تعدي به قانون از سوي اشــخاص يـا 
قدرت سياسي دفاع كند. ناگفته پيداست كــه 
ــالمي يكـي از شـاخههاي رژيـم  قضاي اس
اسالمي است. رژيم اســالمي نميخواهـد و 
نميتواند قوه قضائيه بي طــرف ايجـاد كنـد. 
ــا قضـاي اسـالمي را بـايد از  پس  تكليف ب
طريق تعيين تكليف با رژيم اسالمي روشن 

كرد. 
 
 

با ارسال خبـر، گـزارش و عكـس، 
اتحـاد كـار 

را تقـويت كنيـد. 

پيرامون دولت…         از صفحة ٤ 
و اسـتيصال خـــود را در برابــر ”احكــام 
ــهاي ”رهـبر“ و ”مجلـس  حكومتي“ و دخالت
ــم آشـكار سـاخته  تشخيص مصلحت“ رژي
ـــدن  بـود. پـس از سـركوب و يـا رانـده ش
ــان حكومتـي جـدي و  گروهي از اصالحطلب
پيگـير، و در پـي درمـاندگـــي روزافــزون 
ــت وي در اجـراي اصالحـات  خاتمي و دول
ــاتمي  موعود، هنگامي كه طرفداران جناح خ
توانستند اكثريت وسيع مجلس ششــم را از 
آن خود سازند، توجه عمدة اصــالح طلبـان 
ــد كـه  حكومتي به اين مجلس معطوف گردي
ـــب  آن را بـه ”مجلـس اصالحـات“ نـيز ملق
كردند. اگرچه در آن هنگام نيز، بــا در نظـر 
گرفتـن مجموعـة تـوازن قـواي جناحــها و 
ــاهمگون درونـي و هيئـت  همچنين تركيب ن
اداره كنندة اين مجلــس، معلـوم بـود كـه از 
دست آن نيز كــار چندانـي سـاخته نيسـت، 
ولـي توهـمپراكنـــي نســبت بــه ”مجلــس 
اصالحات“ مدتها ادامه داشت. در هرحــال، 
صرفنظر از ايــن كـه دولـت حـاضر واقعـاً 
”پاسخگو“ بوده يا نه، مجلس موجود نشان 
ـيز،  داد كه حتي در مورد تركيب اين دولت ن

نميخواهد و نميتواند ”پرسشگر“ باشد. 
ــي كـه كابينـة اول  چهار سال پيش، وقت
ــي نامتناسـب و نامتجـانس  خاتمي با تركيب
ــي عـذر  تشكيل گرديد، اصالحطلبان حكومت
و بهانه آوردند كه اكثريت مجلس پنجــم در 
دست جناح رقيب، و پذيرش چنين تركيبــي 
ــثريت مجلـس در  ناگزير است. اكنون كه اك
اختيار خود آنهاست، قبول همان تركيـب، و 
ـــي ضعيفتــر از كابينــة اول،  حتـي تركيب
معنـايي جـز مصلحتطلبـي و عقبنشــيني 
بيشتر ندارد. پر واضح است كه خامنهاي و 
ـــاتي را  دار و دسـتة وي هيچگونـه اصالح
قبــول، و از هــرگونــه اعمــال فشــــار و 
كارشكني براي عقب راندن و نــهايتاً حـذف 
ــائي ندارنـد، و مـورد تشـكيل  رقيب خود اب
كابينـه نـيز، طبعـاً، از ايـن قـاعده مســتثني 
ـــه مشــكل  نيسـت. لكـن نكتـه اينجاسـت ك
ــن نيسـت كـه  اصالحطلبان حكومتي فقط اي
ــن  سنبة حريف پر زور است، مشكل آنها اي
ــد. مشـاركت در  نيز هست كه خود وادادهان
ــهاي  قـدرت و تصـاحب منـاصب و موقعيت
سياسـي و اقتصـادي در مجلـس و دولــت، 
بسياري از آنها را به تسليم و سازشـكاري 
براي حفظ وضع موجــود كشـانده، ضمـن 
آن كه به رقابتهاي درونــي خـود آنـها نـيز 
دامن زده اســت. چنيـن اسـت كـه پـيروزي 
مجدد خاتمي و فرصت تشكيل دولت جديد، 
نه به سكويي براي تجديد قــوا و پيشـروي 
ـــيبي ســازش و  بلكـه برعكـس، بـه سراش

سقوط تبديل ميشود. 
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خسارت سنگین سیل در استانهای شمالی 
 

بالیای آسمانی و مصایب زمینی 
در حـالی کـه چنـد سـال اســـت بخــش 
ــالی  بـزرگـی از منـاطق ایـران دچـار خشکس
شـدید هسـتند، جـاری شـدن سـیل در چنـــد 
استان شمالی کشــور در 19 و 20 مردادمـاه، 
ـــارات ســنگینی بــر جــای  ضایعـات و خس

گذاشت. 
ــیل و زیانـهای وارده،  بیشترین شدت س
در استان گلستان (گرگان) بوده که تلفات آن، 
برپایۀ آمار رســمی اعـالم شـده پـس از یـک 
هفته از وقوع این فاجعه، بیــش از 300 کشـته 
و مفقود بوده است. هرچند که بعداً نیز ارقــام 
دقیقی از تعداد قربانیان سیل ویرانگر در ایــن 
ناحیه، منتشر نشد، امــا اهـالی منطقـه شـمار 
آنان را بیـن سـه تـا پنـج هـزار نفـر بـرآورد 
ــن  میکننـد. از جملـه در شـهر کاللـه، در همی
استان، که از شدیدترین منــاطق آسـیب دیـده 
بوده است، مردم محلی، بــر اسـاس گـزارش 
روزنامــۀ ”همشــــهری“، تعـــداد کشـــته و 
ــن  نـاپدیدشـدگـان را حـدود هـزار نفـر تخمی
ــۀ سـیل در اسـتان  میزنند. جانباختگان حادث
ــالم شـده کـه ایـن نـیز  خراسان، دهها نفر اع
آمار نهایی آنها نبوده است. در همان ایام، در 
شـاهرود، مـازندران، آذربایجـــان، و… نــیز 
جاری شدن سیل، صدمــات فراوانـی بـه بـار 
آورده است. بخش عمــدۀ قربانیـان از اهـالی 
روستاها و یا شهرکهای محروم واقع در ایـن 
مناطق بوده است. اما تعــداد قـابل توجـهی از 
مسـافران عبـوری جـادۀ محـوری گلســتان ـ 
خراسان، و همچنیــن خانوارهـایی کـه بـرای 
اسـتفاده از تعطیـالت بـه اطـراف دریـاچــه و 
ــارک) ملـی گلسـتان رفتـه بودنـد،  بوستان (پ
قربانی این سیل شدهاند، به طوری که اجساد 
ــد گلسـتان (گـرگـان رود)  زیادی در پشت س
انباشته شده بود. بر اثر ایــن حادثـه، صدهـا 
میلیارد ریال خســارت وارد شـده و هـزاران 
نفر از مردم روستاها و شهرهای ســیل زده، 
دار و ندار خود را از دست دادهاند. در شــرق 
ــش از هشـتاد روسـتا و دو  استان گلستان بی
هزار واحد مسکونی شدیداً آسیب دیدهاند. نه 
ــه بخشـی  تنها راههای فرعی و روستایی، بلک
از جادۀ اصلی و پل اتصالی محور گلســتان ـ 
خراسان (پل کوســه) ویـران شـده، مـزارع و 
ــدی، شـبکههای بـرق و ارتباطـات  مراکز تولی
و… بـا تخریـب کـامل و یـا آسـیبهای جــدی 

روبرو شدهاند. 
اگرچــه پیشبینـی دقیـق زمـان و مکـان  
ــن قبیـل حـوادث طبیعـی امکـانپذیـر  وقوع ای
ـــه منظــور  نیسـت، امـا انجـام تدابـیر الزم ب
ــا کـاهش ضایعـات و صدمـات  پیشگیری و ی
ـــتر در  آنـها، خصوصـاً در منـاطقی کـه بیش
معـرض اینگونـه سـوانح قـرار دارنـد، کــامالً 
ــن فاجعـۀ اخـیر،  ضروری است. در جریان ای

چنان که روزنامۀ ”ایران“ گزارش کرده است، 
هواشناسی کشور 36 ســاعت پیـش از وقـوع 
ــدن  حادثه، بارندگی شدید و احتمال جاری ش
سیل در استان گلستان و مســیر ارتبـاطی آن 
ــالم داشـته بـود. امـا  با استان خراسان را اع
هیچگونـه اقـدام عملـی بـــرای اخطــار و یــا 
ـــهای  پیشـگیریهای ضـروری از سـوی ارگان
ــیز،  مسئول صورت نگرفته بود و، در نهایت ن
ـــس راه و…  وزارت کشــور، وزارت راه، پلی
ــاه ایـن  خود را از مسئولیت مبرا دانسته و گن
غفلت و بی توجهی آشکار را به گردن دیگری 
انداختند. پس از وقوع فاجعه نیز، در حالی که 
ــد،  غالباً از اعالم ابعاد واقعی آن طفره میرون
ــرای کمکرسـانی،  امکانات و تجهیزات الزم ب
انتقـال مصدومـان و آســـیبدیدگــان و یــا 
ــم  جستجوی قربانیان و ناپدیدشدگان را فراه
ــیر نـیز نـه فقـط  نمیکنند. در جریان سیل اخ
کمبـود قـایق و هلیکـوپـتر و دیگـر وســـایل 
ضروری برای یــافتن مجروحـان و قربانیـان 
شــدیداً چشــمگیر بــوده بلکــه تـــأمین آب 
آشامیدنی روستاها و مناطق محاصره شــده 
هم، توأم با تأخیر و اختــالالت فـراوان بـوده 
ــه مسـئوالن جمـهوری  است. اما تنها کاری ک
اسالمی، در این قبیل مواقــع، از آن فـروگـذار 
نمیکنند آنست که این ”بلیۀ آســمانی“ را یـک 
ــرده و مردمـان  ”امتحان الهی“ دیگر وانمود ک

را به ”صبر و شکیبایی“ فرابخوانند! 
فاجعۀ بزرگتر 

جاری شدن ســیل در اسـتانهای شـمالی 
ــهای فـراوان، معضـل  که با وارد آوردن زیان
ـــاری  دیگــری بــر مشــقات و مشــکالت ج
ــن حـال، فاجعـۀ  تودههای مردم افزود، در عی
ــرد. و آن  بـزرگ دیگـری را نـیز آشـکارتر ک
تخریب گسترده و بیسابقۀ محیــط زیسـت در 

سرزمین ماست.  
طبق گــزارش ”سـازمان حفـاظت محیـط 
زیسـت کشـور“، منـــاطقی همچــون اســتان 
ـــه  گلسـتان، در گذشـتهای نـه چنـدان دور، ب
عنوان مناطق ایمن از سیل محسوب میشدند 
و به ندرت سیالبی در آن اتفاق میافتــاد. امـا 
در دهههای اخیر، این استان در کانون مناطق 
پر خطر کشور از نظر سیل قرار گرفته است. 
اما این واقعیــت مصیبتبـار تنـها محـدود بـه 
استان گلستان نیست، چنان که سیل ویرانگــر 
چند هفته پیش در مشکینشــهر، و قبـل از آن 
در لرستان، و بسیاری جاهای دیگــر نـیز، آن 
را بـه اثبـات رسـانده اسـت. شـدت و دامنــۀ 
ــایی و غفلـت  تخریب محیط زیست، و بی اعتن
نسبت به عواقــب آن، چنانسـت کـه تغیـیرات 
ناگهانی اوضاع جوی و حوادث طبیعی منجــر 
به فاجعهای بزرگ در این یا آن منطقۀ کشور 
ـــورد ایــن  میشـود. نخسـتین عـامل و یـا م
ــت محیطـی، تخریـب گسـتردۀ  آسیبهای زیس
ــرط و بـهرهبرداری  مراتع در نتیجۀ چرای مف
غیرعقالئی است که در دورههای خشکســالی 

ــر  هم سرعت و شدت افزونتری مییابد. در اث
از بین رفتن پوشــش گیـاهی و ویـران شـدن 
ـــه فقــط فعالیتــهای دامــداری بــا  مراتـع، ن
ــده مواجـه میشـود، بلکـه  محدودیتهای فزاین
بارش باران و رگبار نیز، که میتواند موهبتی 
ــه سـیلی  برای کشاورزان و دامداران باشد، ب
خانمانبرانداز بدل میگردد. بــا اینهمـه، و بـه 
رغــم هشــدارهای مکــرر صــــاحبنظران و 
ــدام  کارشناسان محیط زیست، تاکنون هیچ اق
قابل توجهی برای چارهجویی و جلوگــیری از 
ــئول  تخریب این منابع، از طرف ارگانهای مس
دولتی صورت نگرفته، که آخریــن نمونـۀ آن 
نـیز طفـره رفتـن آشـکار آنـها از انجـام ایــن 
ــه  مسـئولیت تحـت عنـوان واگـذاری مراتـع ب

بخش خصوصی بوده است. 
عامل مهم دیگری در ایــن زمینـه، تـداوم 
ـــی، در اثــر  تخریـب جنگلـها و اراضـی جنگل
ـــی  بـهرهبرداری غـیراصولی از آنـها، قطـع ب
حسـاب و کتـاب درختـان و قـاچـاق چـــوب، 
ــاعث از بیـن رفتـن پوشـش  چرای دامها که ب
ــها میشـود  گیاهی و کوبیده شدن خاک جنگل
و… اسـت. ایـران کـه بـر حسـب وســـعت و 
نیازهای جمعیتی آن از منابع جنگلی متناسـب 
و قابل مالحظهای نــیز برخـوردار نبـوده، بـه 
ــان، در دهـههای اخـیر شـاهد  گفتۀ کارشناس
خرابـی و از بیـن رفتـن بخـش بـــزرگــی از 

جنگلهای خود بوده است. 
ــورد بحـث،  یکی دیگر از عوامل مسئلۀ م
ــهرها، کانالـها و دریـاچـههای  عدم الیروبی ن
پشـت سـدها، نبـود مراقبتـهای ضــروری در 
ــا در احـداث و ترمیـم سـیلبندها،  مسیلها و ی
ـــکونی و  ایجــاد ســاختمان، واحدهــای مس
شهرکها در مسیلها و یا حاشــیۀ رودخانـهها، 
و… است که نه فقــط از فقـدان برنامـهریزی 
برای پیشـگیری از صدمـات، بلکـه از هـرج و 
مرج رایج در این زمینه خبر میدهد. این قبیل 
کارها و ندانمکاریها، که در وضعیت ”عــادی“ 
نیز به آلودهسازی و تخریب تدریجی محیــط 
ــد، در شـرایط وقـوع یـک  زیست دامن میزنن
حادثـۀ طبیعـی، مـانند بـــاران و ســیل، نــیز 
فاجعهآفرین میشــوند. ایـن نکتـه در جریـان 
سیل اخیر استان گلستان نــیز کـامالً مشـهود 
بود. حادثۀ سیل در استانهای شمالی کشــور، 
ــی متعـدد دیگـر در سـایر  مانند حوادث طبیع
مناطق ایران، جدا از تلفات و خسارات شــدید 
بالواسـطۀ آن، بـاری دیگـــر ایــن آگــاهی و 
هشدار را مطرح میسازد که هرگـاه تـالش و 
کوششـی همـه جانبـه بـرای جلـــوگــیری از 
تخریب روزافــزون طبیعـت و رفـع آسـیبهای 
زیست محیطی انجام نگــیرد، نـه تنـها کـار و 
زندگی روزمرۀ اکثریت مردم این سرزمین با 
دشواریها و اختالالت مضاعفی روبرو خواهد 
گشت بلکه در هر فصل و هــر مـاه، مصیبـت 
دیگری مانند فاجعۀ ســیل اسـتان گلسـتان، و 

حتی شدیدتر، در انتظار آنها خواهد بود. 
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از صفحۀ یک 
 اگر برای زنان تحصیل کرده و شـاغل، 
قدر و مــنزلت کـار بـیرون از خانـه امـری 
ــه شـده و قدمـی الزم  است واجب و پذیرفت
در راه اسـتقالل مـــادی ،  کــار زنــان در 
حرفـههای کـم درآمـد و غــیر تخصصــی  
ــها فخـری بـه دنبـال  اجباری است که نه تن
ندارد ، بلکه خود عــاملی اسـت ، کـه پدیـده 
ازدواج ” مناسب “ را ،  در چشمان آنـان از 
قدر منزلت ویژه ای بر خــوردار میسـازد . 
نگرش این قشر از زنان به ازدواج مناسب ، 
ــدگـی  طبق مشاهدات ، نه انتخاب شریک زن
ــق و تفـاهم مـابین دو انسـان  بر بستر عش
ــه نقطـه کمـال بلکـه بیشـتر  برای رسیدن ب
فرار از مشــکالت اقتصـادی و اجتمـاعی و 
امید داشتن به تغیر این شرایط در صـورت 

ازدواج میباشد . 
ــش از همـه در بیـن زنـان  این مسئله بی
بیـوه، زنـان مطلقـه و زنـــان ســرپرســت 
خـانواده، کـه بیشـترین رنجـها را در کــار 
کــردن بــر دوش میکشــند ، بــه چشــــم 
میخورد. درسـت در میـان همیـن قشـر از 
ــه بـاالترین آمـار ازدواجـهای  زنان است ک
ــا رنـج نـیزصورت گرفتـه  ناموفق  همراه ب

است . 
ــن دسـته از زنـان ، بخصـوص  برای ای
ــه بچـه دارنـد ، عـدم وجـود مـهد  آنهائی ک
کودک هــای کـافی در کارخانجـات و عـدم 
ــالی بـرای پیـدا نمـودن شـخص  امکانات م
ــیدگـی بـه فرزنـدان در  ثالث در خدمت رس
طـول روز، مـهمترین عـامل خانـه نشــینی 
است و تازه در صــورت پذیـرش فرزنـدان 
خردسال آنان در مهد کــودک هـای محیـط 
کارشان،  از آنجا که این مهد کودکها بچــه 
های کارگران زن را در موقع اضافه کــاری 
ــار مـالی از یکطـرف و  نمی پذیرند ، لذا فش
نبودن سرپرست بــرای نگـهداری فرزنـدان 
ــر ،   بـه هنگـام اشـتغال مـادر از طـرف دیگ
ــادران کـارگـر را  همگی دالئلی هستند که م
مجبور مینماید به دلخواه و یا اجبارا دسـت 
از اشـتغال برداشـــته و بــه ســرپرســتی 
کودکانشان بپردازند . خانهنشینی این قشر 
زنان ویا بــهتر بگوئیـم تـرک کـار اجبـاری 
آنان ، عامل مهمی است بــرای پیوسـتن بـه 
آخرین راه حل موجود پیش پایشان ، یعنی  

تن دادن به ازدواجهای ناموفق .  
با مروری به وضعیت اشتغال زنان  در 
ــه  بخـش صنعـت در سـه دهـه گذشـته ،  ب
ــی گـیری سیاسـت رانـدن  دنبال انقالب و پ
ــوی حکومـت  زنان به پستوهای خانه از س
ــان رانـده شـده از  مذهبی ایران ،  برای  زن
ــای صنعتـی  محیط کارخانجات و کارگاه ه
ــاقی  راهی دیگر جز بدیل ذکر شده در باال ب
ــه در سـال 1335 ،  نمی ماند . به طور نمون
ــان شـاغل کـل کشـور، در  48/8 درصد زن
ــوده انـد در حالیکـه  بخش صنعت کار مینم
ــن رقـم بـه 53/8 در صـد  در سال 1355 ای
می رسد و در سال 1365 به 22/9 درصـد. 
این ارقام و آمار بیانگر این واقعیت هســتند 
که روند صنعتــی شـدن در ایـران در بکـار 
گرفتن نیروی کار زنان پــس از انقـالب  از 
الگو هـای مشابـه خـود در جهـان پیـروی 

 
از رنجی که میبریم 

 
ناهید 

 
ــان منتشـر  نمیکند . طبق گزارش مجالت زن
ــک از  در سال 1364 ، در سال 1357 هیچ ی
کارخانجات مورد بررســی ایـن نشـریات ، 
ـــوده اســت .  از آن  زنـی را اسـتخدام ننم
ـــه مــرور سیاســت  تـاریخ بـه بعـد هـم ب
ــار مـردان بـا زنـان در  جایگزینی نیروی ک
ــا بـه اجـرا در آمـد و در نتیجـه  کارخانه ه
طبق آمار 1370 تنــها 25/8 در صـد زنـان 
ـــات  شــاغل در کــل کشــور در کارخانج
ــه  مشغول به کار بودند .  وضعیت زنانی ک
ــوز در کارخانجـات صنعتـی  به هر علت هن
ــادی  ایران شاغل بوده و با مشکالت  اقتص
و فشارهای ناشی از آن دست و پنجه نـرم 
ــیز بـهبود نیافتـه و فشـار هـای  مینمایند  ن
مضاعف بر آنها برای وادار کردنشــان بـه 

ترک محیط کار ادامه دارد . 
زنـی کـارگـر از کارخانــه تولیــد دارو 
ـــان  میگویـد: ” چـه طـوری بـا 48000 توم
حقوق در ماه با چند سر عائله زندگی کنیـم 
. تـازه حـق مسـکنی هـم کــه از کارخانــه 
ـــه دو  میگـیریم 1500 تومـان اسـت و کرای
اطاق بیش از 20000 هزار تومان . از ارتقــا 
ــاری هـم خـبری نیسـت .  کاری و اضافه ک
کـارگـر سـاده مـی آئیـم و کـارگـر ســاده 
میرویم . اگر هم ارتقا کنیم و امکــان انتقـال 
ــاید کارفرمـا ببینـد  به بخش دیگری باشد ب
در بخش دیگر زنی کار میکند یا نه در غــیر 
ــبری نیسـت . چـون  این صورت از ارتقا خ
مدیریت میگوید یک زن بیاید وسط عده ای  

مرد که چه بشود “ .  
ــات  رونـد خصوصـی سـازی کارخانج
ــان کـارگـر بـه  مشکالت دیگری را برای زن
وجــود آورده اســت زیــرا از آنجــا کـــه 
ــد بیشـتر   کارخانجات خصوصی برای تولی
ــــد ،  ســـرعت  کـــار را افزایـــش داده ان
کارفرمایان کارگران را به رقابت با یکدیگر 
برای تولید بیشتر تشویق نمــوده و در ایـن 
میان کارگرانی که سرعت بیشتری در کــار 
دارنـد ، مـورد تشـویق قـرار مـی دهنـــد ( 
کارگر نمونــه ) و در نتیجـه زنـان کـارگـر 
برای اینکه عقــب نمـانند و کـار خـود را از 
ــته و  دست ندهند فرصت سرخاراندن نداش
ــت میدهنـد . از طـرف  طاقت خود را از دس
دیگر کارخانجات سهامی با فروش تعدادی 
ــارگـران  از سهام خود به کارگران ، عمال ک
ــر قـرار داده و در اینجـا  را در مقابل یکدیگ
ــرو  کارگران زن با مشکالت جدید تری روب
میگردند .( به این صورت که دیگر آنــان بـا 
ـــه  یـک کارفرمـا روبـرو نیسـتند ،بلکـه کلی
کـارگرانـی هـم کـــه حتــی از یــک ســهم 
برخــوردار میباشــند خــود را در حکــــم 
کارفرما میبینند بالنتیجه محیــط کـار اغلـب 
بیشتر برای زنان غیر قابل تحمل میگردد ). 
مشگل عمــده دیگـر اسـتفاده از نـیروی 
جوان است به این معنی که زنــان متـاهل و 
بیوه و میانســال در کارخانجـات اسـتخدام 
نمیشوند  و آنهائی هم که از گذشته هــا بـه 

ــه هـای واهـی از کـار  کار مشغولند با بهان
ــرا کـه جـایگزینی زنـان  بیکار میشوند ، زی
جـوان تـر گذشـته از آنکـه امکـان ســرعت 
بخشیدن به کار را فراهم مــی آورد ، بـرای 
کارفرمایان و سازمان بیمه های اجتمــاعی 
ــی در ارائـه خدمـاتی  نیز زمینه صرفه جوئ
مـانند مـهد کـودک هـا و پرداخـت حقـــوق 
ـــان و….. را تــامین  دوران مرخصـی زایم
ــیز از وقفـه در تولیـد بـه سـبب  میکند . و ن
ــاه و بیگـاه بـه  مرخصی هایی که مادران گ
ــکالت فرزندانشـان میگـیرند  خاطر حل مش

جلوگیری مینماید .   
ــا تـهدید  کمترین اعتراض کارگران نیز ب
به اخراج و یا تعلیق کـار روبـرو اسـت  . و 
ــارگـران بخصـوص کـارگـران زن  دست ک
ـار ،  از  برای اعتراض به شرائط نابهنجار ک
هر جا کوتــاه اسـت . شـوراهای کـارگـری 
ــتر عـاملین  موجود در کارخانجات هم بیش
کارفرمایـان هسـتند تـا مدافعیـــن حقــوق 
کارگران و عمدتا بــا انجمـن هـای اسـالمی 

کارخانجات همکاری مینمایند .  
ــر فشـارهای وارده  زنان کارگر در براب
واکنش های متفاوتی از خود نشان میدهنـد 
ـــران زن  . در برخــی کارخانجــات کــارگ
طومارهای امضا شده برای خواست هــای 
ــه مـی نمـایند . بطـور مثـال طـرح  خود تهی
بازنشستگی زنان کارگر بعد از بیست سال 
خدمت ، از این اقدامات اســت . فرسـودگـی 
ناشی از کار زمان بندی شده در کارخانــه 
و کار پایــان نـاپذیـر در مـنزل آنـان را بـه 
جائی میرساند  که تصمیم میگیرند ، دســته 
کم با بازنشســته شـدن،  قـوای بـاز مـانده 
ــه زنـدگـی پـر از رنـج  خویش را برای ادام
خود و فرزندانشان حفظ نمایند . امــا اکـثرا 
ــایند زیـرا کـه  میبایست مبارزه ای جدی نم
ــه زیـر  سازمان تامین اجتماعی به هیچ وج
بـار 25 یـا 30 روز حقـــوق بازنشســتگی 
ــا زنـان بـا 20 روز  نمیرود در نتیجه عموم
ــده و بـه اشـتغال  حقوق ماهانه ، راضی ش
ــیاری از زنـان  خود پایان میدهند . البته بس
ــدگـی و تـورم  بعد از مدتی در اثر فشار زن
کمـر شـکن موجـود پشـــیمان میشــوند و 
دوباره تالش مینمایند به کار برگردند ولــی 
دیگر به کار گرفته نمیشوند . یکی از زنــان 

کارگر بسته بندی بخش داروئی میگوید:  
” بعضی از زنان که پیش از موعد خود 
را بازنشسـته میکننـد پشـیمان میشــوند و 
میخواهند به کار برگردنــد امـا چـه فـایده ، 
ــای آنـها  آنان دوباره نمیتونند برگردند . ج
ــا  هم کسی استخدام نمیشود و فشار کار م

چند برابر میشود “ .  
ـــی از  تـرس از بیکـاری ، خسـتگی ناش
سـرعت و یـک نواختـی کـار ، اوضـاع بــد 
ــدرت خریـد  اقتصادی و نگرانی از کاهش ق
ــط  به لحاظ تورم بیرویه، بی ضابطگی محی
ــارگـران زن و  کار ، تفاوت گذاشتن میان ک
ـــی دســتمزد،  مـرد از طـرف کارفرمـا، کم
نبـودن تـامین اجتمـاعی، آگـاه نبـودن بـــه 
ــیزی هـم کـه دسـتکم بـر روی  حقوقی ناچ
ــژه  کاغذ به رسمیت شمرده شده و… از وی
مشکالت زنان کارگر در کارخانجات ایـران 
به شمار میرود.              بقیه در صفحه 12  
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بیله دیگ، بیله چغندر! 

 
ــارۀ  در گرمـاگـرم بحثـهای مجلـس درب
دولـت جدیـد خـاتمی، و ظـاهراً بـه منظـــور 
ــان  پاسخگویی به انتقادهای برخی از نمایندگ
ـــه عــدم انســجام و  و روزنامـهها نسـبت ب
ناهمـاهنگی کابینـــۀ معرفــی شــده، رئیــس 
ــم دسـتورالعملی را بـا عنـوان  جمهوری رژی
”آئین کار و میثاق مشــترک اعضـای دولـت“ 

منتشر ساخت.  
ــه  در این ”میثاق مشترک“، با بیان این ک
”مجموعـۀ دولـت، یـک نظـام تصمیمســاز و 
تصمیمگیر، توسعهگرا، اصالحطلب، منســجم 
ـــه  و مقتـدر و دارای عـزم همـاهنگ اسـت ک
میتوانـد و بـاید نقـش مؤثـری در توســـعۀ 
پایدار و همه جانبۀ کشور ایفا کند“ و این کــه 
”مسئولیت دولت بر تعلــق خـاطر و پـایبندی 
همۀ اعضای آن به میثاق مشترک و موازینی 
اسـتوار اسـت کـه تعـهد دولـت بـه حســـاب 
ــای  میآیـد“، ”مسـئولیتهای هـر یـک از اعض
ــایبندی  دولت“ فهرستوار آورده میشود: ”پ
و اهتمام به دین و اخالق در عرصۀ سیاست، 
مدیریـت، ســـلوک و زنــدگــی شــخصی“ ـ 
”پذیرش عملی رأی ملت، انگیزهمندی و تعــهد 
ــــه و  نســبت بــه خواســتهای صالحجویان
اصالحطلبانۀ مردم…“ ـ ”تعهد نسبت به تقدم 
منافع ملی و مصالح کشور بر منافع گروهــی 
و فـردی…“ ـ ”کالننگـری و تقـــدم آن بــر 
نگرشهای بخشی“ ـ ”قبــول اصـل صداقـت و 
ـــتن  صراحـت در برخـورد بـا مـردم… داش
ــــیری از  روحیــۀ انتقــادپذیــری و بــهرهگ
دیـدگاهـــهای کارشناســانه“ ـ ”دور کــردن 
عرصۀ مدیریت اجرائی از تخریــب و تنـش و 
ـــی مجــدد و ســاماندهی  فرسـایش، مهندس
مدیریت بر مبنــای اصـل شایستهسـاالری“ ـ 
ــی،  تالش برای استفادۀ بهینه از ظرفیتهای مل
منابع و اموال عمومی“ و… آنگــاه، براسـاس 
ــهوری از  ایـن ”میثـاق مشـترک“، رئیـس جم
ـــد کــه ”راهبردهــا،  وزیـران خـود میخواه
ــی  برنامهها و ساز و کارهای مشخص اجرای
ــاالری دینـی در  که به تحقق و تثبیت مردمس
کشـور منجـر میشـود، مسـئولیت مشــترک 
ــی گـردد“ و بـا اشـاره بـه  اعضای دولت تلق
لزوم ”فهم و استنباط مشترک از راهبردها و 
ـــأکید میکنــد کــه ”تکیــه بــر  اولویتـها“، ت
راهبردهـای عـام در برنامـۀ سـوم توســـعۀ 
ــات  کشور و اولویتهای مطرح شده در انتخاب
دورۀ هشتم ریاست جمهوری… تکلیفی است 
ــه بـهترین  بر دوش یکایک اعضای دولت تا ب
ــن بـرای تحقـق  شیوه و در حداقل زمان ممک

آن اقدام عملی صورت دهند“… 
متن این ”میثاق مشترک“، گواه روشــنی 
از ناتوانی دولت خاتمی در انجــام وعدههـای 
ــت  آن اسـت. بعـد از ”حرفـهای قشـنگ“، نوب
ــهای بیـهوده  ”انشاء نویسی“ و عبارتپردازی

رسیده است. خاتمی با تکیه بر الفاظی چــون 
”اقتدار“، ”انسجام“ و ”هماهنگی“، در حقیقــت 
ـــت خــود را  بـی اقتـداری و ناهمـاهنگی دول
آشکار میسازد. حتــی اگـر ایـن متـن مـورد 
ــا  پذیرش همۀ اعضای دولت هم باشد ـ که بن
ـــهار ســال  بـه تجربـۀ مشـخص عملکـرد چ
گذشته، چنین نبوده است ـ ایــن کلـی گوییـها 
گریبـان کســـی را نمــیگــیرد و هیچگونــه 

ضمانت اجرایی هم ندارد.  
ــاق مشـترک“  در همان روز انتشار ”میث
دولت خاتمی، ”مجلس اصالحات“ هم طرحــی 
را گذرانـد کـه از لحـاظ کلـیگویـی و فقــدان 
ــت کمـی از آن ”میثـاق“  ضمانت اجرایی، دس

ندارد. 
مجلــس رژیــم، در جلســۀ 24 مـــرداد 
گذشته، با تصویب شـور دوم ”طـرح اجـرای 
اصل 48 قانون اساسی“، دولت را مکلف کرد 
”تا دو سال پس از تصویب این قانون نسـبت 
به رفع هرگونه تبعیض نــاروا در اسـتفاده از 
ـــی و  منـاطق مختلـف کشـور از منـابع طبیع
ــردن  سـرمایههای ملـی و همچنیـن فراهـم ک
زمینۀ رشد این مناطق متناسب با اســتعدادها 
ــق ایـن  با حفظ رقابت سازنده تالش کند“. طب
ــف شـد ”بـرای  مصوبه، همچنین، دولت موظ
توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی در مناطق 
ــه از قابلیتـها و  مختلف کشور و استفادۀ بهین
ــهای و  مزیتهای نسبی در راستای نقش منطق
بینالمللـی اقدامـات قـانونی الزم را بـه عمــل 

آورد“. 
عدم تعــادل فزاینـده در رشـد منـاطق و 
ــاندگـی دهشـتناک  استانهای کشور و عقب م
ــهرها و روسـتاهای سـرزمین  بسیاری از ش
ـــه در طــی  ایـران، واقعیتـی عریـان اسـت ک
ــالمی نـیز تشـدید گردیـده  حاکمیت رژیم اس

است.  
در اوایـــل انقـــالب نـــیز برخـــــی از 
سـردمداران رژیـم تـازه بـه دوران رســیده، 
ــه بـا ایـن نابرابریـها، طـرح  ظاهراً برای مقابل
اختصاص یک روز ”پول نفت“ به هر اســتان 
را مطرح کردند. اما واقعیتها نشان دادنــد کـه 
اینگونه طرحها و تدابیر خلقالساعه، اگــر نـه 

عوامفریبانه، نمیتوانند چارهساز باشند.  
مصوبـۀ اخـیر مجلـس هـم از آنگونـــه 
مصوبات کلی و خیالبافانه است که، اگــر هـم 
ــری  معدود کسانی را بفریبد، در عمل هیچ ثم

نخواهد داشت. 
ــا اکـثریت اصالحطلبـان  مجلس ششم، ب
ــای  حکومتی، که تاکنون از انجام همۀ وعدهه
انتخاباتی خود درمانده، از تشکیل کمیسـیون 
ویژۀ تحقیق دربارۀ قتلهای زنجیرهای طفــره 
ــورد نظـر  رفته، از اصالح قانون مطبوعات م
خود عقبنشینی کرده، تالش برای بــرچیـدن 
”نظارت استصوابی“ را به فراموشی ســپرده 
است…، با تصویب چنین طرحهای بی پایه و 
اساسی، در واقع، درمــاندگـی خـود را عیـان 

میسازد. 

 
از زنجی …                                  از صفحۀ 11 
زنی کــارگـر در بخـش بسـته بنـدی مـواد 
ــد دارو  آرایشـی وابسـته بـه کارخانـه تولی

میگوید :  
” ما که نمیتونیم بریم در معــابر دسـت 
فروشی کنیم ، بالخره باید یه جــوری نـان 
ــم  در بیـاریم ، اگـه تـو کارخونـه کـار نکنی
مجبوریم بریم 12 یا 14 ساعت تو تولیدیها 
ــت  بـدون تـامین اجتمـاعی و حمـایت درس
حسابی کار کنیم . چرا نبــاید امنیـت کـاری 
ـائی  در کارخونه داشته باشیم ، چرا  مادره
ــد اگـه دیرتـر سـر  که بچه مدرسه رو دارن
کار بیاند به کارخونه راهشــون ندنـد و یـا 
ـــا  جریمـه بشـند . چـرا وضعیـت کـار را ب
ـــد؟ مــا اگــه  وضعیـت مـا مناسـب نمیکنن
خونهنشین بشــیم کـی جوابگـوی بچـههای 
ماست ؟ خیلــی از مـا هـا از زور نـاچـاری 
مجبور میشــیم بخـاطر گـذران زنـدگـی یـا 
صیغـه کسـی بشـیم یـا زن دوم یـا ســوم 

مردی بدبخت تر از خودمون ". 
بـهره منـدی از امکانـات رفـاهی ویــژه 
ــان،  زنان ، تضمین استخدام و ادامه کار زن
ــن کـار، و  فرصتهای برابر آموزشی در حی
اضافه کاری از جمله خواســت هـای زنـان 
ــا و سـرمایه داران  است .  از چشم کارفرم
تحقق چنین خواست هائی مستلزم پرداخت 
ــان از  هزینه های اضافی است . تنها کار زن
این رو برای سرمایه داران اهمیت دارد کــه 
ــار ارزان تـری اسـت و از طرفـی  نیروی ک
دیگر روحیه در ظاهر مطیع زنان جایگزینی 
ــابل  خوب برای کار مردان و تهدیدی در مق
ــرد خواهـد بـود . البتـه  مقاومت کارگران م
ــه خـاطر سیاسـت جدائـی  این مورد آخر ب
ــات ایـران کمـتر تـاثیر  جنسی در کارخانج
گذار است . آنچه قابل اهمیــت اسـت اینکـه 
سیاست هــای جمـهوری اسـالمی در کنـار 
شــرایط طــاقت فرســای کــــار و بـــدی 
ــه ای و کـم  دستمزدها در مشاغل غیر حرف
در آمـد روز بـه روز زنـــان بیشــماری را 
خانه نشــین نمـوده و در نتیجـه ایـن گونـه 
زنان برای گذران زندگی اگر مطلقه یا بیــوه 
ــن دادن بـه ازدواج هـای  باشند مجبور به ت
ناهنجـار بـوده و اگـر هـم متـأهل باشـــند 
مجبور به تحمل هر گونــه ظلمـی از جـانب 
همسران خــود کـه تنـها نـان آور خـانواده 
میباشند بوده و عموما ایــن قشـر از زنـان 
کمتر شکایت نموده و در صورت  خشونت 
همسرانشان و فشارهای متعدد دیگــر  ، از 
ــرگـز   ترس مشکالت مالی و تنهائی و …. ه
ـــان رجــوع  بـه مراجـع دفـاع از حقـوق زن

نخواهند نمود . 
 

توضیح: مقاله موجود نتیجه مشاهدات  
عینی نویسنده مقاله از کــار زنـان کـارگـر 
بخش های بسته بندی کارخانجات وابســته 
به کارخانه تولیــد داروی ایـران در پریـود 
مشـخص زمـانی بیـن ســـالهای 1358 تــا 
1364 و تماس های فردی با برخی از زنان 
شاغل در این کارخانه تا به امروز میباشــد 
. رقم هــای آمـاری ایـن مقالـه از اطالعـات 
سیاسـی ـ اقتصـادی شــماره 100-99 آذر 

1374 استخراج گردیده است) . 



شهريور ١٣٨٠           ١٣  اتحاد كار ٨٩
 

مرا آنها به قتل رسانيدهاند! 
  - - - - - -  - - - -  -  - - 
… پدر و مادرم پيرند. چيزي نداشتيم. سه 
تا خواهرم از خودم كوچكترند. هفتهاي دو سه 
شب بي شــام ميخوابيديـم. دلـم بـراي پـدر و 
مــادرم ميســوخت. هيــچ راهــي تداشــــتم. 
ميخواستم بميرم و ايــن همـه رنـج و بدبختـي 
خانوادهام را نبينــم. خـودم را سـوزاندم. نفـت 
ــه نبـود.  ريختم روي سرم. ظهر بود. كسي خان
كبريت زدم. حاال راضيام. پشيمان نيستم. اگـر 
ــد كمكـي بـه  يك نانخور از خانوادهام كم ميش

آنها بود! 
… بــار ســنگين معضــالت اقتصــــادي 
خانوادهها در ايالم بر دوش زنان اســت. زنـان 
ــدان  در طـول روز در مقـابل خواسـتهاي فرزن
ــد و از سـوي  فشار رواني زيادي تحمل ميكنن
ديگـر آگـاهي نسـل جديـد دخـتران بـه حقــوق 
انساني و اجتماعي خــود، افسـردگـي ناشـي از 
ــايين بـودن بنيـة  عدم تحقق خواستهايشان و پ
ـــخگويي بــه  اقتصـادي خانوادههـا بـراي پاس
نيازهاي آنها شرايطي فراهم ميآورد كه آنــان 
پايان بخشيدن به حيات خود را تنها راه ممكــن 

مييابند. 
… پـيرزن هشـــتاد ســالهاي شــش بــار 
خودسوزي كرده است. او با خــانوادة پسـرش 
زندگي ميكنــد و چـون فقـر و نـداري آنـها را 
ميديده تصميم ميگيرد خودش را از بين ببرد 

تا سربارشان نباشد. 
… دختر شانزده سالهاي را از سر فقــر و 
نداري به پيرمرد هفتاد سالهاي شوهر ميدهــد. 
دختر هم كه ديده كاري نمي توانــد بكنـد شـب 
عروسي در حمام خانه خودش را آتش ميزند. 
ــش از  … طـي سـالهاي ١٣٦٩ تـا ١٣٧٤ بي
ــا  ١٢٠٠ نفـر در ايـالم خودسـوزي كردهانـد. ت
سال ١٣٧٥ هر روز يك نفر در ايــالم اقـدام بـه 
خودسوزي يا خودكشي كرده است. نزديك بـه 
هفتـاد درصـد زنـان و بيسـت و پنـج درصـــد 
ــد. در سـالهاي ٦٨ و  مردان خودسوزي كردهان
ــالم دو در هـزار بـود  ٦٩ رشد خودكشي در اي
اما در مدت چهار سال رشد شــصت درصـدي 
ــي  پيدا كرده است. كساني كه دست به خودكش
زدهاند بيشتر در محدودة سني ١٥ - ٣٠ ســال 

قرار دارند. 
ــات، ازدواج  … اعتيـاد همسـر، تعـدد زوج
اجباري، فقر اقتصادي و اختالفــات خـانوادگـي 
ــدگـي محنتبـار را در  انديشة پايان دادن به زن
ـــرده و در انتخــابي آگاهانــه  زنـان تقويـت ك
ــج  تصميم به نابودي خود ميگيرند تا بر آن رن

پايان بخشند. 
ـــراي دخــتران  … ازدواجـهاي اجبـاري ب
جوان آنها را در شرايطي قرار ميدهــد كـه در 
ـــهاي و  جدالـي نـابرابر بـا آئيـن و رسـوم قبيل
خـانوادگـي گريـزي جـز نـابود كـــردن خــود 

نمييابند. 
ــاله پسـري را دوسـت  … دختري هفده س
ــــه زور او را  داشـــت ولـــي خـــانوادهاش ب

ميخواستند به پسر عمويش بدهند.  
دختر تصميم به اعتراض ميگــيرد و خـود 
را آتـش ميزنـد. او مـيگويـد اصـالً پشــيمان 

نيستم.  
… دختري نوزده ساله را برادرانش تهديد 
بـه قتـل ميكننـد. بـه ايـن دليـــل كــه يكــي از 
همسايهها به آنها خبر ميدهــد كـه او را موقـع 
حرف زدن با پسر غريبهاي ديده است. برادرها 
نيز دختر را تحت فشار قرار ميدهند. دختر بـه 
سراغ هر كس كه ميرود نتيجهاي نميگيرد. بــا 

افزايش تهديدها خودش را ميسوزاند. نــه پـدر 
و نـه برادرهـايش حتـي در بيمارســـتان از او 
سراغ نميگيرند. مادرش ميگفت پدرش از ايـن 
ــه خودكشـي زده خوشـحال هـم  كه او دست ب
هسـت. چـون ايـن طـوري ميتوانـد ســرش را 

جلوي مردم باال بگيرد. 
ـــدم وجــود  … محدوديتـهاي فرهنگـي، ع
ــر  امكانـات تفريحـي در مـورد زنـان چنـد براب
ــه بـه دليـل سـنتها و رسـوم و  ميشود. چرا ك
ــد از ايـن امكانـات  تعصب، زنان كمتر حق دارن

استفاده كنند. 
… پدري در محضر خطاب به دخترش كه 
ميخواسته طالق بگيرد گفته بود: بزي فروختم 

و بز فروخته شده را پس نمي گيرند! 
ــــاله در اوج جوانـــي  … دخــتري ٢٥ س
خودش را به آتش ميكشد. بيشتر از خرجــش 
كار مي كرد. وضع خــانواده خـوب نبـود. سـه 
ــيرود آن را رهـا كـرده  كالس كه به مدرسه م
ــيگفـت آنقـدر بـايد  پشت دار قالي مينشيند. م
كار كنم تا بتوانم خرج عمل كلية پدرم را بدهم. 
ــانواده، بيمـاي پـدر، زنـدگـي يكنواخـت،  فقر خ
آرزوهاي دست نيــافتني، احسـاس درمـاندگـي 
و… شايد داليلي براي خودكشي وي بودهاند.  
… دختر هفت سالهاي را مــادرش بـه زور 
به پيرمردي ٧٠ ـ ٨٠ ساله شوهر ميدهد. تازه 
عروس به دليل آن كه همســرش طالهـاي او را 
فروخته تا به برادرش بدهــد، دانشـجويي فـوق 
ـــة تحقيقــي  ليسـانس روانشناسـي بعـد از تهي
ــوزي  دربارة خودسوزي زنان ايالمي، دانشآم
ــه شـب  كه حد نصاب قبولي را نياورده، زني ك
ــه  عيد پول براي خريد لباس ندارد و… دست ب

خودكشي ميزنند. 
نكاتي را كه در باال بــه آنـها اشـاره كـردم 
ــهايي بودنـد از مطلبـي بـا تيـتر ”ايـالم  نقل قول
ــه در نشـرية زنـان،  سرزمين زنان شعلهور“ ك
ــي كـه بـا  شمارة ٧٧ منتشر شده است. گزارش
ـــار روزنامــهنگاري و  وجـود محدوديتـهاي ك
ــتراضي  تحقيقاتي در جمهوري اسالمي بيان اع
ـــرايط  اسـت كـه در جامعـه در مخـالفت بـا ش
ـــاكم انجــام  سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي ح
ميشود و ابعــاد دهشـتناك ايـن خودسـوزيها 

وجود هر انساني را ميلرزاند. 
جامعة مردساالر و حاكميت پاسدار سنتها 
ــب  و تعصبات كور و ضدانساني در فرهنگ عق
ماندة اسالمي در ايران كه خشونت عليه انسان 
و بويـژه زنـان و كودكـان را تقويــت ميكنــد 
ريشة اصلي مصايبي است كه بخشي از آن در 

اين مطلب عنوان ميگردد. 
خشونت بر جسم، روان و آزادي زنان چه 
ــت  در خـانواده و چـه در جامعـه، فرهنگـي اس
ــا  تحميلـي كـه مرتبـًا از ان حمـايت ميشـود. ب
ــان در جوامـع عقـب  وجود مبارزات دليرانة زن
مانده و در ايران با ايــن سـاالرانه سـتيزيها از 
ــها نيسـت و  انجا كه قانون پشتوانة مبارزات آن
ــان  نـهادهاي اجتمـاعي جـا افتـاده و ويـژه امك
ـــق  بوجـود آمـدن ندارنـد، ايـن تالشـها بـه عم

نميرسد. 
فشارهاي سنتي بــه قدمـت قـرون، سـلطة 
مردساالري در محيط خانه و كار، زنســتيزي 
ــافت ذهنـي و رفتـاري  آشكار و پنهاني را در ب
جامعه ايجاد كرده است. اين سنت زماني كه بـا 
چماق حكومت تقويت ميگردد نامهاي عجيبــي 
ــا تـهاجم  پيدا ميكند: مفاسد اجتماعي، مبارزه ب
ــيز، بـي حجـابي،  فرهنگي غرب، با رفتار كفرآم

و… 
سـنت مـيگويـد اسـتقالل زن از خــانوادة 
ـــي  پـدري معنـايي جـز خدمـت بـه شـوهر يعن
ــدارد و زن بـايد  سرپرست بالمنازع آيندهاش ن

مطيـع باشـد. جـدا شـدن از شـرايط نامناســب 
ــه از  زندگي مشترك با فردي كه زن را با مهري
خـانواده خريـداري كـرده مصيبتـي اسـت كــه 
گريبان زن را ميگيرد. چــرا كـه زن مطلقـه نـه 
اجازة برگشت به خــانواده را دارد و نـه مـورد 
ــيگـيرد از  حمايت قانون است. زني كه طالق م
دارايي شوهر! ـ بخوان دســترنج خـود ـ سـهم 
نميبرد، حضانت كوتاه مدت فرزندانش (دخــتر 
ــر تـا دو سـالگي) نگرانـي  تا هفت سالگي و پس
ـــان و روانــش ايجــاد ميكنــد.  عميقـي در ج
نگاههاي تحقيرآميز و تجاوزگرايانة محيــط بـه 
زن مطلقـه و.. آن خشـونت جـاري اسـت كـــه 
ــت  وجود دارد. اين نگاه سركوبگرايانه به هوي
ــب اجتمـاعي گسـتردهاي پيـدا  زن آنچنان عواق
ــدن از  ميكند كه برخي از زنان را براي رها ش

اين درد و رنج به فكر خودكشي مياندازد.  
همسرآزاري تنــها آزار فـيزيكي و جسـمي 
نيسـت كـه زن را بـه فكـــر طــالق و پذيــرش 
ــير و  معضـالت بعـدي آن ميانـدازد بلكـه تحق
ـــر و…  سـركوفتها، اختيـار كـردن همسـر ديگ
ــود.  توهيني است كه به هويت زنانه وارد ميش
سنتهاي ارتجاعي زماني كه با ديــن و سياسـت 
ـــاي اجتمــاعي پيــدا  درميآمـيزند و كاركرده

ميكنند عمق فاجعه را بيشتر مينمايانند. 
زن كه در ســنت خـانواده هويـت مسـتقلي 
نـدارد، حـق تصميـمگـيري و راهيـــابي بــراي 
ــه او را  ترسيم آيندهاش نقاط كوري ميگردد ك
ــض رو  در جامعه پس ميزند و همه جا با تبعي
ـــر نــوع تجديدنظــري در  در رو مـيگـردد. ه
مناسبات حاكم، كفر قلمداد شده و با نــوك قلـم 
فقها در راهروهاي پر پيچ و خــم و بـي انتـهاي 
لفاظيهاي شرعي آنچنان سركوب ميگردد كــه 
ــد. پاسـداري  جان زا در خطر جدي قرار ميده
از سنتهاي پوسيده دين، فضيلتي اســت كـه در 

درجة اول زنان را نشانه ميگيرد. 
زناني كه جرأت مييابند و به فكر خالصي 
ـــدگــي اجبــاري  از قيـد و بندهـاي سـنتي  زن
زناشويي ميافتند بعد از خالصــي از خشـونت 
در چارديواري خانه وارد چرخــة خشـونت در 
عرصة اجتماعي ميگردنــد. امـا وارد شـدن در 
ــود از ايـن  اين آزمون و بيرون كشيدن گليم خ
ــك  گندآبي كه سنتها و مذهب آنرا پر كرده به ي
ــار  تصميم در ابعادي گسترده رسيده است. آم
جداييـها و طـالق در دورة ٢٢ سـالة حــاكميت 
ــان  اسالمي نشان از اين دارد كه بسياري از زن
بـه ايـن انديشـه رسـيدهاند كـه دسـت بـه ايــن 
ــه  آزمون بزنند. اين آزمون شكلي از اعتراض ب
نظـم جاريسـت. مبارزهايسـت عليـه بخشــي از 
فرهنگ خشونت، اما آنچه كــه ايـن خشـونت را 
ـــكد. ســنت  سـنت كـرده بـايد ريشـهاش بخش
ميگويد كه خشــونت افـراد مذكـر در خـانواده 
ــي اسـت. نگـاه  براي فرزندان دختر امري طبيع
افـراد خـانواده بـه فرزنـدان پسـر متفــاوت از 
فرزندان دختر است. حــق حضـور دخـتران در 
عرصـههاي جمعـي در بـيرون از خانـه بـــايد 
ــي از طـرف خـانواده  محدود باشد. همسرگزين

است كه بايد تأئيد شود و… 
ــد كـه هميـن چنـد مـورد از  به نظر ميرس
محدوديتهاي تحميلــي كافيسـت كـه بحـران در 
ــد. خشـونتهاي ديگـر  هويت انساني را ايجاد كن

پيشكش پاسداران سنت و مذهب.  
ــاقص العقـل و نـاقصالحظ هسـتند.  زنان ن
ــه  زنان هرگز نميتوانند در شايستگي و كمال ب
مردان برسند. صندوقخانة منــازل مناسـبترين 
مكـان بـراي عبـادت زنـان اسـت. زنـان حـــق 
حضور در اجتماع را ندارند. روا نيست كــه زن 
با مرد غريبــه سـخن بگويـد. مـردان بـر زنـان 
سرپرستي دارند.                بقيه در صفحة ١٧ 



شهريور ١٣٨٠           ١٤  اتحاد كار ٨٩

تنها چارة جنايتكار،  
نشان دادن معترضين 

 
شكافي كه در نتيجة جهاني شــدن تشـديد 
ــان قـدرت  شده است، شكاف مابين صاحب
ــو و مـردم  جهاني و وابستگان آنها از يكس
ــر اسـت،  محروم و تحت ستم از سوي ديگ
گوئي آنها بر روي يــك سـياره زنـدگـي 

نميكنند…  
 

ـــه  اقدامـات نمايشـي كـه بـه اعـتراض علي
جـهاني شـدن تعبـير ميشـود، نبـايد مــا را از 
اهميت و ابعاد ســاير اشـكال مخـالفت، كـه بـه 
صورتي عميــق توسـط جنبشـهاي اجتمـاعي و 
ـــوب پيــش بــرده  سـنديكايي در شـمال و جن

ميشود دور نمايد:  
مبارزة دهقانان هنــدي عليـه دسـتكاريهاي 
ــل،  بيولـوژيـك، جنبـش بـدون زمينـها در برزي
ــان، اجتمـاع بوميـان، مبـارزه  مارش جهاني زن
عليـه خصوصيسـازي در آمريكـــاي التيــن، 
ــازان،  مقابله با بيكاري حاصل از منافع بورسب
ــام و انتقـال  دفاع از كارگراني كه در نتيجة ادغ
مؤسسات توليدي تهديد ميشوند و غيره… كه 
ميتوان به آنها اضافه كرد، فعاليت سازمانهاي 
مهم غيردولتي، چون گرين پيس (صلــح سـبز)، 
ــل، سـازمان مبـارزه بـا گرسـنگي،  عفو بينالمل
ــرز و…، همينطـور انجمنـهاي  پزشكان بدون م
فراواني كه بــراي مبادلـة عادالنـه، لغـو ديـون 
خـارجي كشـورهاي جـهان سـوم و افزايـــش 
ماليات بر عمليات مالي و… مبارزه مينمايند. 

تا اواسط دهة ١٩٩٠ تظاهرات عليه جــهاني 
شدن ليــبرال، كـه همزمـان بـود بـا تسـليم در 
ــه نـدرت بـه  مقابل قانون سرمايهداري بازار، ب
درگيري و خشونت بين پليس و تظاهركنندگان 

منجر ميگرديد.  
در عوض از چند ســال پيـش بدينسـو، بـه 
ــون سـناريوئي  نظر ميرسد چنين تقابلي، همچ

از پيش تعيين شده اجتنابناپذير شده است. 
ــه قـرار اسـت نشسـت مـهمي در  هر بار ك
مكاني برگزار گردد، منطقه، زير پوشش شــديد 
ــزاران پليـس و نـيروي  امنيتي قرار ميگيرد، ه
ــور سـران و  ضد شورش، خيابانهاي مسير عب
اطــراف محــل اجــــالس را بـــه محـــاصره 
درميآورند و حتــي راهـهاي ورودي شـهر را 
ــر كنـترل  ميبندند و تمامي عبور و مرور را زي
ــه در كبـك ـ كانـادا ـ انجـام  مي گيرند. چنان ك
شد و يا به شكل كاريكاتور آن، اخيرًا در شــهر 

جنوا صورت گرفت. 
نتيجة غيرقابل اجتناب چنين اقداماتي ـ اگر 
نخواهيم بگوئيم قابل انتظار و از پيش خواسـته 
ــوده  ـ ايجاد درگيري و سركوب بيش از پيش ب

است.  
در نمونـة پـراك، نيـس، كبــك، گوتــبرگ، 
ــك نفـر  بارسلون و باالخره جنوا، كه به مرگ ي
و زخمي شدن حدود ششصد نفر منجر گرديد، 
شواهد نشان ميدهــد، در حـالي كـه پليـس بـه 
شديدترين وجهي در جهت ســركوب تظـاهرات 
مسـالمتآميز وارد عمـل شـده اســـت، دســت 
تخريبگــران حرفـهاي را بـه طـور كـامل بـاز 
گذاشـته بـــود، بــه طــوري كــه بســياري از 
نمايندگــان سـازمانهاي غـيردولتي ايـن اعتقـاد 
خـــود را، كـــه ميتواننـــد در كشـــــورهاي 

ــه صورتـي دموكراتيـك مبـارزة  دموكراتيك، ب
خود را پيش ببرند از دست ميدهند.  

 
زمان مقابله 

براي چه چنين ســختگيريـهايي در جـهت 
محدود كرد و حتي تعليق ـ موقتي و يا محلي ـ 
حـق تظـــاهرات از طــرف مقامــات صــورت 
ــزاران  ميگيرد؟ چه توضيحي وجود دارد كه ه
مبارز سازمانهاي مدافع جــهان سـوم، طرفـدار 
ــي، و… كـه از  صلح، محيط زيست، عقايد مذهب
ديرزمان بــراي دنيـايي عادالنـهتر، همبسـتهتر، 
دموكراتيكتر و حــافظ محيـط زيسـت مبـارزه 
ــامطلوب“انـد؟ از آنـها بـه  ميكردهاند، امروز ”ن
ـــاقد  عنـوان بـاند تخريـبگـر، آشـوبطلب و ف
ــه نظـر ميرسـد  ديسيپلين نام برده ميشود؟ ب

مي توان دو دليل عمده را نام برد. 
ــود  اولين علت به موفقيتهايي مربوط ميش
ــبرال  كـه جنبـش اپوزيسـيون جـهاني شـدن لي
كسب كرده اســت: بـه شكسـت كشـاندن طـرح 
قرارداد چند جانبة مربوط بــه سـرمايهگـذاري 
(AMIِ) در اكتـبر ١٩٩٨ و كنفرانـس ســازمان 
ـــامبر  تجـارت جـهاني (OMC) در سـياتل، دس
١٩٩٩، براي سران كشورهاي توسعه يافته، دو 
شكست بزرگ سمبليك بود. چرا كه به دو پايـة 
ــدن ”آزاديـها“ي تجـاري و مـالي  اين جهاني ش

آسيب جدي رساند. 
شكست (AMIِ)  تا بدان حد دردنــاك بـود 
كه يكي از دولتهاي مهم سرمايهداري، همچــون 
فرانسه زير فشار اعتراضات گســتردة مردمـي 

وادار به عقبنشيني شد. 
اقدام سياتل از جنبة ديگــري نـيز غيرقـابل 
تحمل بود. در آنجا به روشني نشــان داده شـد 
كه اكثريت دول كشورهاي ”در حال توسعه“ با 
بسياري از انتقادات اپوزيسيون جــهاني شـدن 
در كشورهاي شمال همراهي و توافق دارنـد. و 
به اعتبار همين مخالفت ”خلق سياتل“ بــود كـه، 
ـــة  ايـن دولتـها امكـان يـافتند بـاالخره بـه ادام
مذاكرات ”نه“ بگويند. در غــير ايـن صـورت از 
موضع ضعف راهي جز تسليم شدن نداشتند. 

 
آمريكايي كردن جهان 

اين دو پيروزي، به لحاظ اخالقي، اصول و 
دايرة عمل ”آقايي سرمايه“ و كاال را بي اعتبــار 
ــوض بـاعث اعتبـار بخشـيدن بـه  نمود و در ع
”شكل ديگري از جهاني شدن“ گرديد. غيرقــابل 
تحمل بودن ايـن نتـايج بـراي قدرتـهاي حـاكم، 
عامل اصلي راديكــالتر شـدن سياسـت آنـها و 
گسترش سركوب اعتراضات مسالمتآميز ايــن 
جنبشهاست. ناتوان از محدود كردن اين جنبش 
به يك آژيتاسيون ”فولكوريك“، غيرممكن ديدن 
ـــاد خشــونت توســط  پذيـرش مسـئوليت ايج
نيروهاي انتظامي ـ جنوا بعد از اين آزمونــي از 
شيوة تحريك پليسي خواهــد بـود ـ و بـاالخره 
نــاتوان در نشــان دادن ايــــن كـــه جنبـــش 
اپوزيسيون جهاني شدن كنوني، ”از نظر علمي“ 
بي پايــه اسـت، بـراي آنـها تنـها يـك راه بـاقي 
ــترضين.  گذاشته است: جنايتكار نشان دادن مع
ــها اميدوارنـد تـا ضمـن حقـانيت  بدينوسيله، آن
بخشيدن به خشونت خود، اقدام بخش بزرگــي 
از جنبشهاي اجتماعي و سازمانهاي غـيردولتي 
را فاقد مشروعيت معرفــي نمـايند، و همينطـور 

حق نمايندگي آنها را زير سئوال ببرند. 
ـــژة  دوميـن علـت بـه عـامل مركـزي و وي

جهاني شدن مربوط ميشود: 
تصديق آمريكا، به عنوان تنها قدرت برتــر 
نظـامي، تكنولـوژيـك، اقتصـــادي، سياســي و 
ــرة زميـن. و پذيـرش اينكـه  فرهنگي بر روي ك
ـــاصر،  سـمبل سـرمايهداري تمـام و كمـال مع

اياالت متحدة آمريكا، با منطق يــك امپراتـوري 
ــر نظـم آن ميبايسـت تمـامي وضعيـت،  كه زي
معضالت و چشماندازهاي جوامع مختلف حــل 

و فصل گردد. 
مبارزات اين نكته را عيان كردند كه جهاني 
ــال گذشـته قبـل از هـر  شدن در بيست سي س
چيز محصول قدرت برتر نظــامي و اقتصـادي 
آمريكا بوده است و همچنين تغييرات اجتمـاعي 
ـ اقتصـادي و فرهنگـي توليـدي توســـط ايــن 
كشور، كــه بـا درجـات مختلـف توسـط سـاير 
ــال  كشورها (از جمله چين) در ابعاد جهاني دنب
شـده اسـت. ايـن جـهاني شـدن متشـكل اسـت 
ـــوژي،  اساســاً بــر آمريكــايي كــردن ايدئول
ــاصر،  تكنولوژي، نظامي و اقتصادي جوامع مع

در مقياس سيارة ما.  
ــاد  الزم نبود منتظر فروريختن سيستم اتح
ـــد كــه ادغــام بازارهــا،  شـوروي شـد تـا دي
ســرمايهها، توليــد، مصــرف و غــيره يــــك 
ــژه بـه  ”محصول“ آمريكايي بود كه به طور وي
ــي  اعتبار حضور جهاني نيروهاي دريايي، زمين
و هوايي ايــن كشـور صـورت مـيگرفـت. ايـن 
حضـور بـود كـه راه را بـر سـلطنت ”جـــهاني 
كـردن“ كوكـــاال، اي بــي ام، ليويــس، والــت 
ــي تـي، مـك  ديسني، فورد، جنرال موتور، اي ت
دونالد، و كمــي نزديكـتر بـه مـا، ميكروسـافت، 
اينتـل، سيسـكو، آ او ال ـ تـايم وارنـر، ســـيتي 

كرپريشن، وال ـ مارت، فيدلي تي… گشود. 
ــاهرات عليـه جـهاني  در چنين موقعيتي تظ
شدن به چشم اكثريت قريب بـه اتفـاق رهـبران 
آمريكـايي و بسـياري از ”متحديـن“ آنـــها بــه 
مخالفت با اصل سيستم ســرمايهداري جـهاني 
نگريسته ميشود و از آنجا كه واشنگتن قـدرت 
ــم سـرمايه اسـت، هـرگونـه  تنظيمكنندة اين نظ
اپوزيسيون در مقابل آن، مخالفتي اســت بـا آن 

و ”متحدينش“.  
ــون  دليلي باالتر از اين الزم نيست، تا پنتاگ
و ديگـر مؤسسـات آمريكـايي بـه فكـر كشــف 
”تئـوري“ طبيعـت ”ژنتيـك“ خشـونت در ميــان 
اپوزيسيون جهاني شــدن بگردنـد. بنـا بـر ايـن 
”تئـوري“، از آنجـا كـــه معــترضين، سيســتم 
مستقر بر جهان، قواعد، ساختارها و دولتــهاي 
مشـروعاً انتخـابي آنـرا مـورد ســـئوال قــرار 
ميدهند، دموكراســي را هـدف قـرار داده و در 
ــار“  نتيجـه ”ضرورتـاً“  خشـونتطلب، ”جنايتك
واقعي و عليه نظم دموكراتيــك و در يـك كـالم 
”بربرهاي جديد“ عصر جهاني شدن ميباشند. 

 
دو سياره 

احتياجي به نشان دادن ابتذال و بي منطقي 
ايــن اتــهامات نيســت. چــيزي كــه بســـيار 
نگرانكننده و خطرناك ميباشد اين است كه به 
نظر ميرسد چنين نگرشــهايي توسـط اكـثريت 
مسئولين سياسي كشورهاي غربي و شــماري 
از رهبران كشورهاي در حال توسعه پذيرفتــه 
شده است. روشنتر از اين نميتوان نشــان داد 
شكافي كه در نتيجة جهاني شدن تشــديد شـده 
است، شكاف مابين صاحبــان قـدرت جـهاني و 
وابسـتگان آنـها از يكسـو و مـردم محــروم و 
تحت ستم از سوي ديگر است، گوئــي آنـها بـر 

روي يك سياره زندگي نميكنند…  
آنجا كه فايناشينال تايمز، در ارزيابي خود 
از دو نشسـت همزمـــان داوس (اقتصــادي) و 
پرتوالگر در برزيل (اجتماعي) اين نتيجـه را بـه 
ــي در حـال  دست ميدهد كه اين دو سياره، اول
افول و ديگري بر مدار عروج قرار دارد و اينكه 

تصادم آنها غيرمحتمل نخواهد بود.  
 (نوشـتة ريكـاردو پـتراال، لومونـد ديپلمــاتيك، اوت 

 (٢٠٠١



شهريور ١٣٨٠           ١٥  اتحاد كار ٨٩
سومين كنفرانس جهاني عليه نژادپرســتي 
و بيگانهسـتيزي در شـهر دوربـان آفريقــاي 
جنوبي از يكم تا هفتم سپتامبر ٢٠٠١ برگــزار 
ــور  شـد. در ايـن كنفرانـس بيـش از ١٥٠ كش
ــن ١٥٠ كشـور  جهان شركت كردند. از بين اي
ـــس دولــت حضــور  تنـها در حـدود ١٥ رئي

داشتند. 
در آستانة برگزاري اين كنفرانس، تعدادي 
ـــي خواهــان محكوميــت  از كشـورهاي عرب
ــه مـردم  سياستهاي نژادپرستانة اسرائيل علي
ــهائي بودنـد. از سـوي  فلسطين در قطعنامة ن
ديگـر برخـي از كشـورهاي آفريقـــايي نــيز 
ــايي و  خواسـتار محكوميـت كشـورهاي اروپ
آمريكا در به بردگي كشاندن ميليونها انســان 
ــدند. آنـها خواسـتار پرداخـت  سياهپوست ش
ـــاندگــان  غرامـت از سـوي آمريكـا بـه بازم

بردگان بودند. 
ــان بـدو  دو دولت امريكا و اسرائيل از هم
ــن  مراحل اولية تدارك اين كنفرانس با طرح اي
مسايل در كنفرانس مخالف بوده و تا آخريـن 
روزهـا اعـالم داشـتند كـه در ايـن كنفرانــس 
ــهايت نـيز تنـها بـا  شركت نخواهند كرد. در ن
ـــد  اعـزام يـك هيئـت كـوچـك متشـكل از چن
ـــادة وزارت امــور خارجــه، در  ديپلمـات س

جلسات كنفرانس حاضر شدند.  
ــازمان ملـل متحـد،  كوفي عنان دبيركل س
در سخنان افتتاحية خود، با اشاره به جنايات 
دولـت اسـرائيل عليـه مـردم فلسـطين گفــت: 
ــي يـهوديان در جريـان جنـگ دوم  ”نسل كش
ــة  جهاني، فاجعهايست كه هرگز نبايد از حافظ
بشريت پاك شود، امــا همزمـان، نميتـوان از 
اين فاجعه، بــه عنـوان توجيـهي بـراي اعمـال 
دولت اسرائيل عليه مــردم فلسـطين، همچـون 
تحريم، تبعيض نژادي، اشغال نظامي و قتل و 

جنايت، بهرهبرداري كرد“. 
ــي عنـان بـا اسـتقبال و كـف  سخنان كوف
ــد شـركتكنندگـان در كنفرانـس  زدنهاي ممت
روبرو شد. در همين حال، در بيرون از سالن 
محل برگزاري كنفرانس نيز، هزاران نفــر، بـا 
بـرگـزاري تظـاهرات ضمـن محكـوم كـــردن 
جنايات رژيم اسرائيل، خواهان پايان دادن به 
ــاطق فلسـطيني از سـوي نيروهـاي  اشغال من

نظامي اسرائيلي شدند. 
ــهوري آفريقـاي   ”تابو ام بكي“ رئيس جم
جنوبي در سخنراني خود با اشاره به تجارب 
ـــرهداري و  تلـخ مـردم كشـورش از دوران ب
آپارتايد، به انتقاد از استعمار پرداخت و گفت 
كه ”ميلياردها نفر از انسانهاي جهان، در اثــر 
استعمار، بردهداري و نــژادپرسـتي، همچنـان 

در وضعيت فالكتباري زندگي ميكنند“.  
ــهاي بينالمللـي، معمـوالً  در كنار كنفرانس
ـــف  سـازمانهاي غـيردولتي كشـورهاي مختل
ــد. در  (NGO) نيز كنفرانسهايي برگزار ميكنن
دوربان نيز در حدود شش هزارنفر از فعالين 
سازمانهـا و تشكلهـاي غيردولتـي حضـــور 

 

سومين كنفرانس جهاني 
ضد نژادپرستي 

 
داشتند. در بيرون از محل اجالس نيز روزانه 
دهها هــزار نفـر از مخـالفين تبعيـض نـژادي، 
بردهداري و بردگي و هرنوع تبعيض ديگر بـا 
ــائي تظـاهرات و ميتينـگ سـعي در جلـب  برپ
ــايندگيـهاي  افكار عمومي و اعمال فشار بر نم
دولتهاي ناقض حقوق بشر داشــتند. اگـرچـه 
ايـن كنفرانـس نـه تنـها بـه مسـئلة بـردگــان 
ــوع بـردهداري و  آفريقايي بلكه اصوالً به هرن
ــيپرداخـت، و از ايـن زاويـه  تبعيض نژادي م
ـــارة آمريكــا  حضـور نمـايندگـان بوميـان ق
(سرخپوستان) در اين كنفرانس چشمگير بود، 
ولي مســئلة اسـرائيل و فلسـطين از يكسـو و 
پذيـرش بـردهداري بـه عنـوان جنـايتي عليــه 
بشـريت و پرداخـت غرامـت از سـوي ديگــر، 
عمدتـاً فضـاي جلسـات را تحـت تـأثير خــود 

گرفت و بعضاً تشنجاتي را نيز دامن زد. 
ــس هيئتـهاي نمـايندگـي  در جريان كنفران
ــورهاي  سـازمان آزاديبخـش فلسـطين و كش
عربــي، ميكوشــيدند تــا ”صهيونيســـم” را 
همچون ”نازيسم“، به عنوان يك ايدئولوژي و 
ــهائي وارد  سياسـت نـژادپرسـتانه در سـند ن

كنند.  
اين تالش در ابتدا با مخالفت كوفي عنــان 
و خانم رابينسون، كميسر عالي سازمان ملــل 
ــن  در امور حقوق بشر روبرو شد. اينان ضم
مخالفت با اين نظر، ســعي كردنـد تـا بـا آرام 
ــس، راه ميانـهاي پيـدا كننـد.  كردن جو كنفران
ــا نـيز بـه  هيئتهاي نمايندگي اسرائيل و آمريك
شدت با طرح اين مسئله مخالفت كردنــد و دو 
ـــن ســاعت بحــث و  روز بعـد، پـس از چندي
ـــي در جلســة ســازمانهاي  درگيريـهاي لفظ
ــند نـهائي ايـن مجمـع بـا  غيردولتي، نهايتاً س
محكوم كردن اسرائيل به عنــوان يـك ”دولـت 
نژادپرست“ تنظيم و به امضاي بخــش عمـدة 
هيئتـهاي نمـايندگـي سـازمانهاي غـــيردولتي 
رسيد. چند سازمان غيردولتي مهم وابسته به 
ســازمان ملــل و از جملــه ســازمان عفـــو 
بينالملـل، سـازمان ديدبـان حقـــوق بشــر و 
ــن  فدراسيون جهاني حقوق بشر از امضاي اي
سند خودداري كردند. خانم مــري رابينسـون 
ــيرغم رسـم معمـول كـه  نيز اعالم كرد كه عل
ــة مجمـع سـازمانهاي غـيردولتي  سند مصوب
جلسـة كنفـراس اصلـي را پذيرفتـه و مـــورد 
ــر ميرسـد  توجه قرار ميگيرد، اين بار به نظ
ــه نشـود.  كه اين سند توسط كنفرانس پذيرفت
ــايندگـي  به دنبال انتشار اين سند، هيئتهاي نم
آمريكا و اسرائيل كنفرانس را تــرك كردنـد و 
دو روز بعـد، بـــه دنبــال فشــار طرفــداران 
فلسطين در تنظيم سندي مشــابه سـازمانهاي 
غـير دولتـي، كـــه اســرائيل را محكــوم بــه 

سياستهاي تبعيــض نـژادي و كشـتار نـژادي 
ــائي تـهديد  ميكرد، نمايندگي كشورهاي اروپ

به ترك كنفرانس كردند.  
در زمينة بردهداري نيز، در بين اروپائيان 
اختالف وجود داشت. چهار كشــور اروپـائي 
ــرده  كه در گذشته نقش اصلي را در تجارت ب
داشتند؛ انگلستان، هلند، پرتقــال و اسـپانيا، از 
ــريت  پذيرفتن اينكه بردهداري جنايت عليه بش
ــيز  بوده و ضمن عذرخواهي، به بازماندگان ن
ــد، جـدًا خـودداري ميكردنـد.  غرامت بپردازن
نمايندگان اين كشورها در نـهايت مـيپذيرنـد 
كه تجــارت بـرده عميقـاً بـاعث تأسـف بـوده 
است. ديگــر كشـورهاي اروپـائي، بيشـتر بـه 
فرمول مورد نظر كشورهاي آفريقايي نزديك 
ــن شـكل  بوده و با تنظيم سند نهايي نوعاً بدي
موافـق بودنـد. جسـي جكســـون، از فعــالين 
ــن  سرشـناس حقـوق سـياهان آمريكـا، در اي

رابطه گفت:  
ــي رسـمي بـه  ”خودداري از معذرتخواه
اين معنــي اسـت كـه ايـن دولتـها بـه گذشـتة 
اسـتعماري خـود افتخـار ميكننـد… اگـــر از 
بردهداري احســاس پشـيماني نميكنيـد، اگـر 
ــاً  براي استعمارگري پشيمان نيستيد، پس علن

اعالم كنيد كه به آن افتخار ميكنيد“. 
ــپتامبر، كنفرانـس  نهايتاً، پنجشنبه هفتم س
به كار خود پايان داد. سند نهائي به تصويــب 
١٥٠ هيئت نمايندگي رسيد. اين سند در مورد 
موضوعـات مـــورد بحــث و جنجــالي ايــن 
كنفرانس چون مسئله فلسطين و تجارت برده 
ــت اسـرائيل  كمرنگ بوده و بويژه از محكومي

در آن خبري نيست .  
ــس دوم و هيجـده  پنج سال پس از كنفران
ــدارك ايـن كنفرانـس، نـهايت بـه  ماه دوران ت
ــالف  هفتهاي ختم شد كه بيش از هر چيز، اخت
ــــة سياســـي و مقـــاومت  جــدي در عرص
ــزرگ سـرمايهداري در پذيـرش  كشورهاي ب
ــه نمـايش گذاشـت. اگـرچـه  جنايات خود را ب
ــاه  نميتـوان جنبـش صهيونيسـم را از ديـدگ
يــهوديان در سراســر جــهان و از جملــــه 
اسرائيل، يك ايدئولوژي نژادپرستي، همچــون 
ــي  ديگر ايدئولوژيهاي برتري نژاد دانست، ول
آنچه را كه امروز در سرزمينهاي اشــغالي از 
سوي اسرائيل نسـبت بـه فلسـطينيها اعمـال 
ميشود، جز اعمال نژادپرستانه، چيز ديگـري 

نميتوان ناميد.  
در پايان بايد اشاره كرد كه حضور بيـش 
ــيردولتي،  از شش هزار نمايندة سازمانهاي غ
بسيار چشمگير و از ســويي مـورد اعـتراض 
ـــژه حضــور ســازمانهاي ظــاهرا  بـود. بوي
ـــا  غـيردولتي ولـي وابسـته بـه دولتـها كـه ب
ــــامالً  مضمــون ســازمانهاي غــيردولتي ك
متناقض ميباشند و مطبوعات غربـي در ايـن 
كنفرانـس، بويـژه بـه حضـور چنـد ســازمان 
وابسته به دولتها و از جملــه ”سـازمان زنـان 

ايران“ اشاره كردهاند. 
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امپرياليست بودن و  راضي  از آن!  
  

ــو بـوش“   بدنبال پيروزي ” جورج دبلي
در انتخابات رياست جمــهوري  و تشـكيل 
ــد آمريكـا ، جـهان شـاهد جـان  دولت جدي
ـــوژي ” امپرياليســم  گرفتـن مجـدد ايدئول
ــه اي  آمريكا “ است . نمونه كوچك آن مقال
اســت كــــه در بيســـت و يـــك اوت در 
ــا  ” تـام دانلـي  واشينگتن پست در گفتگو ب
ــايد تـاكيد كـرد  “به چاپ رسيد ،  اگر چه ب
ـــن تفكــر چنــدان  كـه در حـال حـاضر اي
ـــراي  گسـترده نيسـت . ”تـام دانلـي“ كـه ب
پـروژة آمريكـاي جديـد در كلـوب ”معــدن 
ايدهها“ كار ميكند، به طــور واقعـي معتقـد 
به اين ايده است. اين كلوب نمايندة جرياني 
ــش از پيـش از پايـههاي حـزب  است كه بي
جمهوريخواه فاصلــه گرفتـه و بيشـتر مـي 
توان آنها را ”هژمونيست طلبهاي ريگــاني“ 

ناميد. 
ــا در  آنـها عليـه مـنزوي شـدن آمريك
سياســـت خـــارجي ، بـــراي افزايــــش 
بودجههاي نظامي، حمايت از اعزام نيروي 
نظـامي در قـالب نيروهـاي حفـــظ صلــح، 
گسـترش نـاتو و موضعگـيري ســخت در 
ــه بـه نظـر آنـان فـاقد  مقابل كشورهايي ك
دموكراسـي هسـتند، بـراي شـروع چيـــن، 
ــها تنـها رهـبري  فعاليت ميكنند. به نظر آن
ـان  بالمنازع و بدون شريك آمريكا، اين امك
را خواهد داد تا جهان در جهتي كه به نظـر 

انها درست است ، پيش رود. 
ايــن ”برتريطلبــها“ پشــت ســـر دو 
روشنفكر نومحافظهكار قــرار دارنـد. ”بيـل 
كريسـتول“ سـردبير ”ويكلـي اســـتاندارد“ 
ـــوردوك“  (Weekly Standard) از گــروه ”م
(Murdoch) و ”باب كاگان“ عضــو مؤسسـة 
تحقيقـاتي ”كرنجـي آندومـان اينترنشـــنال 

پيس“.  
ــــال ١٩٧٧،  ”بيــل كريســتول“ در س
پروژة قرن جديد آمريكائي را بنيان نهاد و 
در همان ساختمان روزنامة خود، دفتر اين 

پروژه را قرار داد. 
ــارت اسـت از  اصل اولية اين كلوب عب
حفظ نفوذ آمريكا در جهان بــه قـراري كـه 
امنيت و عظمــت آمريكـا را در قـرن جديـد 
حفـظ كنـد . ايـن متـن بـه امضـاي برخــي 
چــهرههاي شــــاخص چـــون: ”دونـــالد 
ــي، ”ديـك شـنه“  رامزفيلد“ وزير دفاع كنون
معاون رئيس جمهور و ”جب بوش“ بــرادر 
ــاندار كنونـي فلوريـدا  رئيس جمهور و فرم

رسيده است. 

دانلـي كـــه ظــاهري بســيار خــوش 
ــيز دارد، حركـت خـود را چنيـن  برخورد ن
ــهها  توجيه ميكند: ”آنچه كه من به روزنام
ــة  گفتم آگاهانه تحريكبرانگيز بود. مؤسس
تحقيقاتي ما تئوري امپراتــوري يـا چـيزي 
شبيه بــه آن را اخـتراع نميكنـد. مـا قصـد 
نداريـم كشـورهاي ديگـر را اداره كنيــم و 
امپراتوري آمريكا وجود ندارد. ولي مــا از 
ــدرت آمريكـا در جـهان دفـاع  ايدة اعمال ق

ميكنيم“. 
ــي ايـن بـهترين راه ممكـن  به نظر دانل
براي حفظ صلح و پيشرفت جهان است. به 
نظـر وي: ”ايـاالت متحـده، تنـها كشـــوري 
ــري آن توسـط ديگـران قـابل  است كه برت
ــت دموكراتيـك،  پذيرش است. كشوري اس
ــذارد، سيسـتم  به آزادي مردم احترام ميگ
سياسي اش  شــفاف اسـت و كمـتر تحـت 
ــرار مـيگـيرد.  تأثير گروههاي نيمه قبيله ق
هر كسي ميتواند شــهروند آمريكـا شـود، 
ــرد“.  كافي است كه برخي پرنسيپها را بپذي
اين تئوري ”غول نازنين“  كــه در برخـورد 
ـــد ،   اوليـه بسـيار ضعيـف و ابلهانـه ميآي
ـــاً  هميــن  بـراي دانلـي و دوسـتانش دقيق
خلوص و ركگوئي اســت كـه بـايد محـور 

سياست خارجي آمريكا قرار گيرد. 
 

واقعبيني سياسي 
ـــت  ايــن نومحافظــهكاران از ”سياس
عملي“ (Realpolitik) نيكسون و كيسينجر به 
ــاي سـادة  شدت متنفرند و برعكس آرزوه

پرزور ريگان را ميپسندند. 
جريان برتريطلبي، به دنبــال سـقوط 
ــان،  ديـوار برليـن شـكل گرفـت. در آن زم
برخـي روشـنفكران محافظـــهكار، مطــرح 
ميكردند كه بايد از اين موقعيــت تـاريخي، 
كه با حضور ناگهاني يـك قطـب در جـهان 
مشـخص ميشـود، بـهره جســـت و آن را 

طوالني كرد. 
يك دستنويس اوليه به عنوان كارپايــة 
ـــة راهنمــاي دفــاع  مقدمـاتي بـراي برنام
(مدركي كــه در آن هـر دو سـال يـك بـار 
ــوط عمـدة اهـداف  وزارت دفاع آمريكا خط
ـــن  خـود را ترسـيم ميكنـد) تهيـه شـد. اي
ـــيرون درز  مـدرك در مـارس ١٩٩٢، بـه ب
كرد و نيويورك تايمز آن را منتشر كرد.  

طبق اين سند ”مأموريت سياسي و نظــامي 
ايـاالت متحـده عبـارت اســـت از پيشــبرد 
ـــب  سياســتي كــه از بوجــود امــدن رقي

ابرقـدرت جلـوگـيري كـرده و يكـه تـــازي 
امريكا را تضمين كند “. 

ــال انتشـار ايـن سـند، افتضـاح  به دنب
سياسي شديدي باال گرفت و باعث شــد تـا 
سند مربوطه به زبالهداني فرســتاده شـود. 
دو تهيهكنندة اين ســند، نـه چـهرههاي بـي 
ــتز“ مـرد  اهميت وزارت دفاع كه، ”پل ولفوي
ــا و ”لوئيـس  شمارة دو وزارت دفاع آمريك
اسـكوتر ليبـي“ رئيـس دفـتر ”ديـك شــنه“ 

معاون رئيس جمهور فعلي، بودند.  
ـــي“،  از زمـان جريـان ”ولفوتـيز و ليب
محافظـهكاران جديـد كوشـيدهاند تـا ايــدة 
ــــن  ”امپراتـــور خـــوش قلـــب“ را در بي
ـــد. اگــرچــه  جمـهوريخواهان جـا بيندازن
ــها در دولـت جديـد ”بـوش“  بسياري از آن
ــان“  صاحب پست شدهاند، ولي ”برتريطلب
نتوانستهاند هنــوز ايدههـاي خـود را پيـش 
ببرند. اين واقعي اســت، كـه دولـت جديـد، 
برنامة كمربند حفاظتي ضدموشــكي را بـه 
اجرا خواهد گذاشــت و نشـان داده كـه در 
اين زمينه در عرصة بينالمللي، تقريباً يــك 
ديدگاه منفــرد را نمـايندگـي ميكنـد. ولـي 
ــت از افزايـش چشـمگير بودجـة  همين دول
نظامي خــودداري كـرده اسـت، كـاري كـه 
ريگان در بدو ورود بــه كـاخ سـفيد انجـام 
داد. اولويـت برنامـه بـراي ”بـوش“ حفـــظ 
ـــت.  تعــادل بودجــه و كــاهش مالياتهاس
سياستهايي كه مورد نقد ”كاگــان“ اسـت و 
ــه مـنزوي  معتقد است كه اين سياست ها ب
شدن بيشتر جمــهوريخواهان منجرخواهـد 

شد.  
بــــراي نــــيروي بدنــــه حــــــزب  
جمهوريخواهان، پايان كمونيسم، با كاهش 
ــوده  توجـه بـه سياسـت خـارجي همـراه ب
است. شكست ” بــوش پـدر “ در انتخابـات 
١٩٩٢ به بدنه حزب چنين تفهيم كرد كه بـه 
مسايل سياست خارجي نبايد زيــاد توجـه 
ـــردم آمريكــا كمــتر  بــه  كـرد. ظـاهرا م

فعاليتهاي بينالمللي  توجه مي كنند .  
ــايي هـا اسـت:  اين تمام تناقض آمريك
ـــدازه از از دســت دادن  آنـها بـه همـان ان
ــاراضي هسـتند كـه از ادارة  كنترل جهان ن

آن . 
 

ــا  ( اين متن ، ترجمه و تدوين مقاله اي است ب
عنـوان  ” امريكـائي هـا ، امپرياليسـت هـــا و 
ــوي  مفتخـر بـه آن “ كـه در روزنامـه فرانس
ــاريخ ٣ سـپتامبر ٢٠٠١ درج  ليبراسيون  به ت

شده است ). 
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ابوعلي مصطفي،  

پرندهاي كه به النه بازگشته بود 
 

دو سـال پيـش، وقتـي ابوعلـي مصطفـــي 
دبـيركل جبهـة خلـق بـراي آزادي فلسـطين بــه 
سرزمين خود بازگشت مــادر هشـتاد سـالهاش 
هلهله ميكرد كه ”گنجشكم به النه برگشــته“، او 
را در آغوش گرفته و ميگفت ”يوما. ايــن خـاك 

صاحبانش را طلبيده است“.  
روز ٢٧ اوت ٢٠٠١ دولـت اســـرائيل ايــن 
پرندة فلسطيني را در النهاش به قتل رسـاند. در 
ــتر نظـامي اسـرائيل دفـتر كـار  اين روز هليكوپ
ابوعلي مصطفي را در شهر رامللـه بــه موشـك 
بسـت و بـا اينكـــار همــة آمــال و آرزوهــاي 
مسالمتآميزي را هدف قرار داد كه ايــن رهـبر 
فلسطيني را براي بازگشت به ميــهن، آنـهم بعـد 
از دهها سال ســخت و طوالنـي تبعيـد، تشـويق 

كرده بود. 
ــه غوغـائي در خانـة  آن روز دهشتبار چ
ــود. خـاطرات  ابوعلي، در شهرك ”عرابه“ برپا ب
فرامـوش شـده، در ذهـن مـادر  زنـده ميشــد، 
ــونتهاي  تلخي و رنج طاقتفرساي ناشي از خش
ــهار  اشغالگران كه موجب گريز هشت پسر و چ
ــت؛  دخـترش شـده بـود، دوبـاره جـان مـيگرف
فرزنداني كه هــر كـدام بـه گوشـهاي از غربـت 
پرتاب شدند. با اين خــاطرات، زادگـاه كـوچـك 
ـــا كنــده شــد، همــه بــيرون از  ابوعلـي از ج

خانههايشان بودند؛ ماتمزده و خشمگين. 
وقتي ابوعلي به ميهن بازگشت، مادر جـان 
تازهاي گرفت. بيش از سي سال بود كه نه او را 
ديده بود و نه هيچيك از فرزندان ديگرش را. با 
ــل  شادي به دوستانش ميگفت ”بچههاي من مث
ــر  پرندهها به دنبال رزق و روزي خود از النه پ
كشيده بودند و چون آشيانهشان ويــران شـده 
بـود نميتوانسـتند بـه خانـه بـرگردنـد و حــاال 
آمدهاند كه خانه را بسازند“. به ابوعلي ميگفــت 
”همة ايــن عمـر محنتبـار را بـا آرزوي چنيـن 

روزي سر كردم كه تو برگردي“. 
ــي را  سـال ١٩٦٧ كـه اسـرائيل كرانـة غرب
ــــي همـــراه بـــرادران و  اشــغال كــرد ابوعل
ــك مشـغول  خواهرانش؛ در خارج از ديار، هر ي
ــة  درس يـا كـاري بودنـد. پـدر و مـادر در خان
ـــوچــك، در فــراغ  كـوچكشـان در آن شـهر ك
فرزندانشان با عكسها و يادها و خاطراتي كه از 
آنها در گوشــه و كنـار خانـه و بـاغ و شـهرك 
ــاندند و پـير شـدند: ”ايـن عكـس  داشتند باقي م
ـــها  ابوعلـي اسـت. اينـها بچـههايش هسـتند. اين
عكسهاي محمد و بچــههايش اسـت. ايـن شـافع 
است. آن ياسين اســت. ايـن جـهاد اسـت. آنـهم 
ــر  تيسير است، اين خانوادة اوست“. عكسهائي ب

ديوار و يادهائي از دور. 
ــازگشـت او  پدر ابوعلي سه سال پيش از ب
ــا اينكـه ابوعلـي و  مرد و مادر تنها مانده بود. ت
ــش در ايـن سـالها  برخي از برادران و خواهران
ــار  آمدند. ابوعلي تا شروع مجدد انتفاضه در كن
ــش  مـادر زيسـت و از همانجـا كارهـايش را پي
ميبـرد. او بـا شـــروع انتفاضــه و بــه حكــم 

ـــراي آزادي  جايگـاهش، دبـيركل جبهـة خلـق ب
فلسطين، براي هميشه در راماللـه مستقر شد.  

روزي كه مادر خبر قتل ابوعلي را شنيد با 
ـــيگفــت ”ديدنــد از پــس او  بغـض و گريـه م
برنميآينـد و نميتواننـد بـــا او مقابلــه كننــد، 
ناجوانمردانـــــه كشـــــتندش“. او بـــــــراي 
بازديدكنندگانش چه قصهها كه روايت نميكنــد، 
داستان روزي را ميگويد كــه انگليسـيها پـدر 
ابوعلـي را دســـتگير كردنــد؛ او بــا نخســتين 
مجاهدان فلسطيني در ســال ١٩٤٨ همـراه بـود. 
ــط اشـغالگران دسـتگير و  بعدها نيز بارها توس
ــدن ـ و در  زنداني شد. روايتهايي از دستگير ش
ــدن ـ خـود و شـوهرش  واقع گروگان گرفته ش
بوسيلة سربازان اسرائيلي ميگويد ”براي فشار 
به ابوعلي من و آن مرحوم را گرفته بودند و از 
مــا محــل زنــدگــي و اختفــــاي ابوعلـــي را 
ــاز شـروع  ميخواستند“. اندكي مكث ميكند و ب
ــا را دسـتگير كردنـد  ميكند ”درست است كه م
ــد  اما بسيار با احترام با ما رفتار كردند. ميداني
چرا اينهمه احترام گذاشتند؟ براي آنكه من مادر 
ابوعلي بودم و ابوعلي كم كسي نيست. آنها اين 

را خوب ميدانستند…“ 
همة زندگي و شــخصيت ابوعلـي در بطـن 
ــا آن عجيـن شـده بـود.  مبارزه شكل گرفته و ب
تاريخچه و سرنوشتي خارج از اين عرصــه در 
بيوگرافي او پيدا نميشود. بسيار جوان بود كـه 
به جنبش پيوست. اواســط دهـة پنجـاه ميـالدي 
ــه  بـراي تحصيـل بـه عمـان رفـت و در آنجـا ب
ــاصر،  جنبـش مليـون عـرب، بـه رهـبري عبدالن
پيوسـت. سـال پنجـاه و هشـت در حوادثــي در 
ــتگير  اردن، براي دفاع از آرمانهاي مردمش دس
ــروج  و به پنج سال حبس محكوم شد. بعد از خ
از زندان و در جريان مباحثاتي كه با گروهي از 
ــــة  همنظرانــش داشــت، در ســال ١٩٦٧ جبه
ــهگـذاري كـرد. سـال  آزاديبخش فلسطين را پاي
ــه عنـوان معـاون جـرج  ١٩٦٩ در كنگرة جبهه ب
حبش انتخاب شد و بعد نيز بارهــا بـراي هميـن 
ــد. سـال ١٩٩٩ وقتـي كـه  مسئوليت برگزيده ش
حبش به دليل كهولت سن اســتعفاء داد، ابوعلـي 

به عنوان دبيركل جبهه برگزيده شد.  
طي سالهاي اخير ابوعلي به اتخاذ مواضـع 
ميانه و معتدل مشهور بود. او از جملـة كسـاني 
ــتند حـال كـه نميتـوان رونـد  بود كه باور داش
اسلو را كــه بـر شـالودهاي از اوهـام بنـا شـده 
است، متوقف كــرد، بـايد از امكـان پديـد آمـده، 
بويژه آنچه تحــت عنـوان دولـت خودمختـار و 
حكومت خودگران برپا شده است استفاده كــرد 
ــائي نـهادهاي قـانوني كـه در  و مردم را در برپ
ــاري داد. بـه هميـن  سرنوشتشان مؤثر باشد، ي
ــت تـا سـازمانش را در  دليل به فلسطين بازگش
ـــه دنبــال ايجــاد دولــت  بسـتر جديـدي كـه ب

خودمختار گشوده شده بود رهبري كند.  
ــق بـراي آزادي فلسـطين بـا ايـن  جبهة خل
ـــرعت  حضـور و بـرپايـة چنيـن منطقـي بـه س
سـازماندهي خـود را گســـترش داد و در ايــن 
عرصه نيز به يكي از نيروهاي مهم و تأثيرگذار 

تبديل شد.  
 (برگرفته از روزنامة القدس، ٢٨ اوت ٢٠٠١) 

مرا آنها…                                 از صفحة ١٣ 
 

زنـان نميتواننـــد در جامعــة اســالمي زمــام 
ــدا زن را آفريـده  حكومت را در دست گيرند. خ
براي تدبير منزل. زن در قابل مرد وظيفهاي جز 
ــدارد  شوهرداري، تربيت كودكان و خانهداري ن
و… و اين آن تعابيري اسـت كـه متأسـفانه بـر 
زنـان روا ميشـود. اگـر بپذيريـم كـه ظرفيـــت 
انسان در مقابل درد و رنــج انتـهايي دارد پـس 
اين درد را نيز بايد قبول كنيــم كـه خودسـوزي 
زنان راه حلي است كه در ناآگاهي عمومي بدان 
دست زده ميشود. امــا ايـن خـود نـابودي آيـا 

چاره و درمان درد است؟ مسلماً نه! 
امـا صـبر و متـانت و آگـــاهي و مبــارْزة 
مستقل در ميان زنان ابعادي بسيار كوچكـتر از 

اين دردها دارد. 
مذهب آنچنان تخريبــي را در فـهم مسـايل 
ـــه كليشــههاي  اجتمـاعي ايجـاد كـرده اسـت ك
ــه را نسـبت بـه هويـت  جاافتادة سنتي در جامع
زنان تقويت نمــوده و بـار منفـي آن را افزايـش 
داده اسـت. همـه جـا موانـــع بيشــتري ايجــاد 
ميشـود تـا حضـور زنـان در عرصـة اجتمــاع 
كمرنگتــر گــردد. ســينما. تئــــاتر، نقاشـــي، 
ــيقي و…  مجسمهسازي، خطاطي، ورزش، موس
هنرهايي مردانه ميگردند كه حضــور زنـان در 
آنها به سختي ميسر است و فرآوردهها آنچنان 
دچار خودسانسوري ميگردند كه اساسًاامكان 
بيان مشكالت اجتماعي را نمييابند و در ســطح 
ــان  و بـه شـكلي بسـيار فرمـال و فـيزيكي نماي
ميگردند. چرا كه براســاس باورهـاي مذهبـي، 
زنـي كـه عمـل ســـالم و نيكــوي بچــهداري و 
شوهرداري را ترك كرده و بــه دنبـال كارهـاي 
ـــالً از قافلــة تقــدم و  خـارج از مـنزل بـرود ك
پيشرفت عقب ميماند. اگر هم در صورت محال 
زني در بيرون از منزل به جايگاهي رفيع برسد  
ــدر يـك بچـه زائيـدن و شـير  همة آن حتي به ق
دادن و بـزرگ كـردن و تربيـــت كــردن ارزش 

ندارد و… 
در مبارزه با از بين بــردن ايـن فرهنـگ دو 
نگاهي به زنان و مردان و تبعيض عليه زنان در 
گـام اول ميبـايد آگـاهي اجتمـاعي بـه آنچنــان 
رشدي برسد كه پذيرش افكار جديد در آن كفر 
ــبت بـه  محسوب نگردد. ديد سنتي و مذهبي نس
هويت انســان ميبـايد دچـار آنچنـان تغيـيرات 
بنيادي گردند كــه دريچـة نگـاه بـه انسـان جـز 
احترام و برابري نباشد. شناساندن حقوق زنان 
ـــاتي كــه در  در جامعـه ميبـايد بـا تمـام امكان
ــرار گـيرد.  دسترس قرار دارد در دستور كار ق
ــه رسـميت شـناختن  تصويب قوانين در جهت ب
اين حقوق و ايجــاد نـهادهايي بـراي تضميـن و 

كنترل اجراي اين قوانين ميبايد انجام گيرد. 
ايجاد تشكلهاي مستقل زنان و كار ويــژه و 
ــكل  تخصصي و مشاورة اين تشكلها بايد در ش
نهادهايي استوار و گسترده در شهر و روســتا 

بوجود آيد. 
ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر براي زنان. 

ـــژه از  تحصيــالت رايگــان و حمــايت وي
آموزش دختران در تمام سطوح آموزش،  

و… 
ـــه داشــت كــه در  بـايد بـه ايـن امـر توج
ـــك و انســاني و فــارغ از  جامعـهاي دموكراتي
ــة سـنت و مذهـب بـر  هرگونه پيشداوري و غلب
ــة اول  زندگي اجتماعي آنچه كه ميبايد در درج
معيار تحول باشد موقعيتي اســت كـه زنـان در 
آن جامعه داشته و به دست آوردهاند و حركـت 
از آنجا اميدهــا را بـراي سـاختن جامعـهاي نـو 

صد چندان خواهد كرد. 



شهريور ١٣٨٠                       ١٨  اتحاد كار   شماره ٨٩
معرفي كتاب 

 
شورشيان آرمانخواه 
ناكامي چپ در ايران 

 
ـــارة جنبــش  پژوهشـهاي تـاريخي درب
ـــاي  كمونيسـتي ايـران عمدتـاً بعـد از كودت
١٣٣٢ و شكسـت و مـهاجرت حـزب تـــودة 
ايران فراتر نميروند. در غالب كتابهايي كــه 
ــرار  تـاريخ چـپ ايـران را مـورد بررسـي ق
ــه حـزب  ميدهند، سابقة جنبش چپ ايران ب
تـوده و فعاليتـهاي آن در فاصلـة ســالهاي 
١٣٢٠ تــا ١٣٣٢ و داســتانهاي مــــهاجرت 
محدود ميشود. از فاصلة كودتاي ١٣٣٢ تا 
انقـالب بـهمن ١٣٥٧ و در دوران جمــهوري 
ــه تنـها از  اسالمي جنبش كمونيستي ايران ن
بين نرفــت، بلكـه ابعـاد گسـتردهاي يـافت و 
تأثير معين خــود را بـر تحـوالت اجتمـاعي 
ــاريخي  باقي گذاشت. در چند اثر پژوهشي ت
كـه اخـيرًا منتشـر شـده، اشـاراتي بســـيار 
مختصر و غالباً مغشوش و نادرست به اين 
دورة تـاريخي ميشـود. ولـي تـاكنون كــار 
ــورت نگرفتـه  جدي مستقلي در اين باره ص

بود.  
اخـيرًا كتـابي بـــا عنــوان ”شورشــيان 
ــپ در ايـران“ منتشـر  آرمانخواه، ناكامي چ
شـده اسـت. نويسـندة ايـن كتـاب مازيـــار 
بـــهروز، اســـتاديار دانشــــگاه ايــــالتي 
سانفرانسيسكوست. اين كتاب بــه بررسـي 
ــالهاي ١٣٢٠  جنبش چپ ايران در فاصلة س
تا ١٣٦٢ ميپردازد. نويسندة كتاب ميگويد: 
ايـن اثـر بـه عنـوان تـاريخ چـپ ايــران، 
فعاليتهاي جنبش كونيســتي را از سـال 
١٣٢٠، يعنـي از زمـاني كـه بـه دنبـــال 
فروپاشي حكومت استبدادي رضاشــاه 
ــال  اين جنبش از نو استوار گشت، تا س
١٣٦٢، كـه حكومـت اســـالمي آخريــن 
ـــرچيــد، در  تشـكيالت كمونيسـتي را ب
برمـيگـيرد. بديـن ترتيـب ايـــن كتــاب 
ــهم،  پژوهشي است دربارة يك دوران م
پيچيده وبي ثبات از تاريخ ايران، كه در 
آن غالباً گرايشهاي متضاد فكري بــراي 
ــرفت و  بيان تعبير و تفسير خود از پيش

عدالت و عملــي سـاختن آن بـه رقـابت 
ميپرداختند. كمونيستهاي ايران (كه من 
در سراسـر كتـاب از آنـها بـه عنـــوان 
ماركسيست نيز نام ميبرم) در اين كار 
مخـاطرهآميز نقـــش چشــمگيري ايفــا 
كردنـد. بنـابراين ايـن كتـاب كوششـــي 
است به منظور ارائة گزارشــي مسـتند، 
تحليلي و فشرده از تاريخ اين جنبش، و 
ــالي اسـت كـه ايـران خـود را  اين در ح
ـــرن  بـراي رودرروئـي بـا چالشـهاي ق

بيست و يكم آماده ميسازد. 
همانگونه كــه مازيـار بـهروز در مقدمـة 
خود مي گويد، جامعــة ايـران همـراه ديگـر 
ملـل وارد قـرن بيسـت و يكـم شـده اســت. 
ــران نـيز همـراه و همگـام آن  جنبش چپ اي
ـــن قــرن جديــد شــده و بــا  بـايد وارد اي
ـــاهي بــه  چالشـهاي آن رودررو گـردد. نگ
ــل آن  گذشـتة ايـن جنبـش و تجزيـه و تحلي
ـــن جنبــش در رويــاروئي بــا  يقينـاً بـه اي
آزمونهاي جديد ياري خواهد رساند. از اين 
زاويه كار مازيــار بـهروز اوليـن گـام و بـه 

همين اعتبار بسيار با ارزش ميباشد.  
ـــالي از نقــص  يقينـًا محتـواي كتـاب خ
نيسـت. هـر كـار پژوهشـي بـايد بـا نقــد و 
ــود. ولـي  نكتهگيري دقيق، كامل و كاملتر ش
مهم اين است كه براي اولين بار، در اين اثر 
ــران بررسـي  دوران تاريخي معاصر چپ اي
ــت. بسـياري از بـازيگران  و تحليل شده اس
اين دوران اكنون در قيــد حيـاتاند. خـاطرة 
ــده و حـاضر در ذهـن ديگـران.  بسياري زن
ــت مغتنمـي خواهـد بـود تـا  اين كتاب فرص
زواياي گوناگون اين دورة تاريخي فعــاليت 
ـــن  چـپ ايـران روشـن و آشـكار گـردد. اي
وظيفهاي است بر دوش تمــام آنـاني كـه در 
ــش  ايـن سـالها، هريـك بخشـي از ايـن جنب

بودهاند. 
كتاب در چهار فصل تنظيم شده است: 

سه فصل نخست گــزارش فشـردة سـه 
دورة تاريخي يا به قول نويسنده، سه نســل 
ــت. فصـل اول:  از ماركسيستهاي ايراني اس
شكست و احياء ـ شكست بزرگ چـپ (٤٩ ـ 
ــهاي حـزب تـوده  ١٣٣٢) كه عمدتاً به فعاليت
در ســـالهاي ٣٠، جناحـــهاي درونــــي و 
ــهايتاً كودتـاي ٣٢ و مـهاجرت  اختالفات و ن

حزب توده ميپردازد.  
ــن بخـش بـه شـكل گـيري  در پايان همي
هسـتههاي ماركسيسـتي مسـتقل از حــزب 

ميپردازد: 
ــا تالشـهاي ناكـام گروهـهاي  همزمان ب
وابسته به حزب توده براي بازگشت به 
ـــاومت، دهــة  ايـران و سـازماندهي مق
١٣٤٠عصــر مبــارزات ســــازمانيافتة 
ـــن  هســتههاي ماركسيســتي بــود. اي
ــه  هستهها يا بقاياي حزب توده بودند ك
ـــالفت  از لحـاظ نظـري بـا آن از در مخ
برآمده بودند و يا روشنفكران نوآئينــي 
بودند كه در پي راهي براي سازماندهي 
ـــيگشــتند. ايــن  جنبـش كمونيسـتي م
هسـتههاي ماركسيســـتي، عــالوه بــر 
سازماننيافتگي و پراكندگــي، فـاقد يـك 
ــه يـك راهـبرد  نظرية روشن و در نتيج
بودنـد و هـر جـا كـه فرصتـــي دســت 

ميداد، همراه مردم در جنبش خــود بـه 
ــاه قـدرت  خودي شركت ميكردند. پايگ
آنـها عمدتـاً در ميـــان روشــنفكران و 
دانشگاه بود. آنها در فعاليتهاي سياسي 
سالهاي ٤٢ ـ ١٣٣٩، در كنار مليگرايان 
و مخالفان مذهبي با تمام وجود شركت 
كردند. اما شكست سال ١٣٤٢ و تحكيم 
ــك نقطـة عطـف بـود. ايـن  قدرت شاه ي
هسـتهها، تحـت تـأثير شـديد پــيروزي 
ــــائيبخش در كوبـــا و  جنبشــهاي ره
الجزايـر و تشـديد جنـگ ويتنـــام، و در 
ــركوب و انقيـاد در داخـل  مواجهه با س
كشور، به مبارزة مسلحانه و خشــونت 
روشمند بــه عنـوان تنـها راه مقابلـه بـا 
رژيم شاهنشاهي روي آوردنــد. تعـداد 
اين هستهها زياد بود، اما همة آنها دهـة 

١٣٤٠ را پشت سر نگذاشتند. 
ــيري پايـههاي اوليـة  در ادامه، به شكلگ
سازمان چريكهاي فدائي خلق ميپــردازد و 

ميگويد: 
ــــتههاي  دو هســـته از مـــهمترين هس
ــن دوره گـروه جزنـي ـ  ماركسيستي اي
ظريفـي و گـــروه احمــدزاده ـ پويــان 
ــهت  بودند. اهميت اين دو گروه از دو ج
ـــروه  اسـت: نخسـت ايـن كـه هـر دو گ
ـــتين  پيشـگام تدويـن و برداشـتن نخس
گامهاي عملي مبارزة چريكي در ايــران 
بودنـد، دوم ايـن كـه از هـر دو گـــروه 
تعـداد كـافي بـاقي مـاندند تـا در دهـــة 
ــم  ١٣٥٠ بـه حمـالت چريكـي عليـه رژي
شاهنشـاهي دســـت بزننــد. در واقــع، 
ــن دو گـروه  چريكهاي فدائي از ادغام اي
در [فرورديـن] سـال ١٣٥٠ بـه وجـــود 

آمد. 
… بطور خالصه، در حالي كه دو گــروه 
ــد كـه مبـارزة  به اين نتيجه رسيده بودن
مسـلحانه تنــها راه مقابلــه بــا رژيــم 
ــن  شاهنشاهي است، اختالفات زيادي بي
آن دو وجود داشت. با اين حال به نظــر 
ميرسـد كـه سـركوب هـردوي آنــها و 
نياز به وحدت، آنها را گرد هــم آورد و 
بـر اختالفـاتي كـــه از هــم جدايشــان 
ميساخت فايق آمــد. پيـش از تأسـيس 
ــانك دسـتبرد  فدائيان، هر گروه به يك ب
ــائيز ١٣٤٩) تـا بودجـة  زد (در بهار و پ

خود را افزايش دهد١٥٤. 
و در پايـان ايـن فصـــل چنيــن نتيجــه 

ميگيرد: 
تا ســال ١٣٤٩، مرحلـة گـذار و احيـاي 
ــامل شـد و جدايـي  جنبش كمونيستي ك
نسلها و بينشــها ميـان ماركسيسـتهاي 
ــالي كـه  ايران شكلي قطعي گرفت. در ح
كل جنبش همچنان به معارضه با رژيـم 
شاهنشاهي، كه كامالً مستحكم بـه نظـر 
ميرسيد، ادامه ميداد، نسلي كه مبارزة 
مسلحانه را شروع كرد به راستي نظــام 
را تكان داد و نسل قديمتر را شگفتزده 
كرد. از ايــن مقطـع تـا پـيروزي انقـالب 
ــــي بـــراي  ١٣٥٧، تنــها معيــار انقالب
سازمانها اين بود كه نسبت به موضوع 
ــش نشـان  مبارزة مسلحانه چگونه واكن
ــالفت بـا آن چـه  دهند و در صورت مخ



شهريور ١٣٨٠                       ١٩  اتحاد كار   شماره ٨٩
ـــين آن ســازند. جــو  چـيزي را جانش
سركوب و نبود فضــاي ابـراز مخـالفت 
آزاد بدين معنا بود كه براي حركت يــك 
ــاقي  سازمان راهي جز اقدام مسلحانه ب
نميماند. درست يا غلــط، بـد يـا خـوب، 
ــاز  جنبش كمونيستي تعرض خود را آغ

كرد. 
ـــت (٥٧ ـ  فصــل دوم: تــهاجم و بنبس
١٣٤٩) قـهر و سـركوب: بـه شـــكل گــيري 
ســازمانهاي مبــارزة مســلحانه، فدائـــي، 
مجاهدين (م ـ ل) و هستههاي ماركسيسـتي 
خارج از كشور ميپردازد. مباحث نظــري و 
تئوريـك آنـــها را طــرح ميكنــد و رونــد 
شكلگيري، حركتــها و ضربـات را بررسـي 

ميكند. 
فصل سوم: انقــالب (٦٢ ـ ١٣٥٧) رقـص 
مرگ :  بــه انقـالب و وضعيـت سـازمانهاي 
سياسي چپ؛ فدائيــان، پيكـار، حـزب تـوده، 
احـزاب كـرد و سـازمانهاي كـوچـك چـــپ 

ميپردازد. 
در ايـن ســه فصــل نويســنده ضمــن 
ــري ـ  بازگويي تاريخي وقايع، به مباحث نظ
تئوريك نيز اشاره ميكند و جا به جا رابطة 
اين تئوريها بــا شـرايط اجتمـاعي و حركـت 

سياسي سازمانها، را بررسي ميكند. 
در فصل چهارم؛ فصــل آخـر، نويسـنده 
ـــل  در خــالل ٤٣ صفحــة كتــاب بــه تحلي
مينشـيند، تحليـل داليـل ناكـامي چـــپ در 

ايران. وي اين داليل را به سه دسته:  
١ ـ عوامــل عمومــي ناكــامي چــــون 
ســـركوب حكومتـــها، پذيـــرش الگــــوي 
ضدامپرياليستي، فقدان احترام به آزاديـهاي 
دموكراتيك، ساختار جامعة ايران و ناتواني 
ــا  ماركسيسـتها در يـافتن زبـان مشـترك ب
ــــي درون  كــارگــران و فقــدان دموكراس

سازمانهاي چپ، 
٢ ـعوامل خاص ناكامي چون وابستگي 
حـزب تـوده بـه شـــوروي، دنبــال كــردن 
سياسـتهاي شـوروي در ايـران كـه بعــد از 
ــيز شـد، كاسـتي  انقالب گريبانگير اكثريت ن
ــة ايدئولـوژيـك و رهـبري  آشكار در عرص

توانا در فدائيان، 
ـــامي چــون  ٣ ـ عوامـل سـاختاري ناك
رابطـة نـاموفق جنبـش چـپ بـا تكيـــهگــاه 
اصلياش يعني طبقة كارگر ايران، آمــوزش 
ــران و  سياسـي ـ نظـري ماركسيسـتهاي اي
ــــاي اســـتاليني در ايـــن  نفــوذ رويكرده
آموزشها، فقر فلسفه و سادهسازي بيش از 

اندازة مسايل فلسفي و سياسي. 
ــه محـور بـه  نويسنده با اتكاء به اين س
ـــاي  بررسـي موقعيـت چـپ در بيـن نيروه
اجتماعي پرداخته و سياســتهاي آنـها را در 

دورههاي مختلف بررسي و نقد ميكند. 
وي در نهايت در پايان كتاب ميگويــد: 
سـقوط ماركسيســم در ايــران پيــامد 
ـــازمانهاي  فــروپاشــي گروهــها و س
ــرداد ١٣٦٠  گوناگون به دنبال بحران خ

بود.  
ـــس از  يـك بـار ديگـر نظـير حـوادث پ
كودتــــاي ١٣٣٢ تكــــــرار شـــــد و 
ماركسيستها، بدون آن كه لحظــة حملـه 
را انتخـاب كـــرده باشــند، بــه دســت 

دشمني كه بسيار بر آنها برتري داشت، 
از پا درآمدند. 

ــي  بحـران خـرداد ١٣٦٠ اساسـاً بحران
بود كه عنــاصر غيرماركسيسـت آن را 
ــه در يـك سـوي  به بار آورده بودند، ك
ــــه همـــراه  آن ليبرالــهاي اســالمي ب
مجـاهدين مسـلمان قـرار داشــتند و در 
سوي ديگرش مكتبيها، حزب جمهوري 
اسالمي و دستگاه حكومتـي، كـه مـورد 
حمايت آيتاللـه خمينــي بودنـد. در ايـن 
ـــتي نظــير  نـبرد، گروهـهاي ماركسيس
ـــا حمــايت  حـزب تـوده كـه از مكتبيه
كردند، آگاهانه وارد نبرد شدند. آنهايي 
كه مخـالف مكتبيهـا بودنـد، و اكـثريت 
آنها با ليبرالــهاي اسـالمي نـيز مخـالف 
ــي صرفـاً بـه داخـل  بودند، بدون آمادگ
نبرد كشيده شدند. دو سال و نيمــي كـه 
ــي  از انقالب ميگذشت نتوانسته بود حت
يك اتحاد حداقلي را پديــد آورد و اينـك 
ــت بـه تنـهايي شـاهد  هر گروه ميبايس

سركوب خويش باشد. 
نويسنده فعاليت سازمانهاي كمونيستي 
ــال ١٣٦٢ تمـام شـده  در ايران را بعد از س
ــاليت  تلقـي ميكنـد. پـس از سـال ١٣٦٢ فع
سازمانهاي سياسي و كمونيســتها چگونـه 
بوده اســت و آيـا بـا آخريـن ضربـات بـه 
جنبش چپ در ايــن سـال، فعـاليت چـپ در 
ايـران خاتمـه يـافت، مسـئلهاي اســـت كــه 
نميتوان به اين سهولت بر آن حكم راند، و 

جا دارد تا بدان پرداخته شود. 
همچنين در مواردي چـون انشـعابات و 
يا مباحث نظري بين گروههاي چــپ بويـژه 
پس از انقالب، كــم دقتيـها و نادرسـتيهايي 

وجود دارد.  
ــاليت فدائيـان قبـل از  كتاب در بخش فع
ــة  انقـالب، در چنـد نوبـت اشـاره بـه تصفي
فيزيكي از سوي فدائيان دارد و بــراي ايـن 
ادعـا از ســـخنراني چنــد تــن از فعــالين 
ــهره  سـازمان و چـپ و برخـي نوشـتهها ب

ميگيرد.  
نكاتي از اين دست، مسايلي هســتند كـه 
جا دارد تا ابعاد واقعي آنها روشــن شـوند. 
آيا تصفيههاي فــيزيكي در سـازمان بـوده، 
اگر بوده چه بوده و چگونه و چــه كسـاني 
قرباني اين سياسـت شـده بودنـد، اگـر نـه، 

منشأ اين بحث چيست؟ 
در هــر حــــال، كتـــاب ”شورشـــيان 
آرمانخواه“ كتابي اســت خواندنـي،  بويـژه 
ـــه برخــورد و  بـراي فعـالين چـپ، چـرا ك
كنكاش در مســايل مطـرح شـده در آن، بـه 
ــاريخ معـاصر چـپ  شناخت هرچه بيشتر ت
ايران يــاري رسـانده و نسـل جـوان را بـا 

تجربة نسل گذشته پيوند خواهد زد. 
ــليس و روان  در پايان بايد از ترجمة س
مهدي پرتوي، نيز ياد كرد، اگرچه مقدمهاي 

مغرضانه بر اين كتاب افزوده است. 
 

شورشيان ارمانخواه 
ناكامي چپ در ايران  

عنوان انگليسي :  
 Rebels with a cause the failure of
 the left in Iran نويسـنده : مازيـار بـهروز ـ مـترجم : مـــهدي

پرتوي ـ ناشر : نشر ققنوس ـ  تهران ـ ١٣٨٠ 

 
 

پاسخ به نامهها 
 

ـــهآميز شــما  ـ رفيـق بـهرام، نامـة گالي
دريافت شــد. اميدواريـم از مشـغلههايي 
كه داريد كاسته شــود و مـا را از نقطـه 
نظرات خويش به صورت مســتدل آگـاه 

سازيد. 
 

ــة  ـ دوست گرامي ع. ع. از انگلستان، نام
ــد  شما به تاريخ ٢٠٠١,٧,٧ دريافت گردي
و بخـش توزيـع نشـريه از محتــواي آن 

مطلع خواهد شد. 
 

ـ دوسـت عزيـز آقـاي ص. يوســـف. از 
ــافت  عـراق، نامـة محبتآمـيز شـما دري
گرديـد. بـراي اينكـه زحمـت شـما زيــاد 
نشود پيشنهاد ميكنيـم بـه جـاي اعـالم 
ــر شـمارة شـنريه، توقـف و يـا  رسيد ه
ــه مـا اطـالع  عدم رسيدن احتمالي آنرا ب

دهيد.  
ضمناً نامة بسيار تأثرانگيز شما دريافت 
گرديد و احتماالً در يكــي از شـمارههاي 
پيش نشــريه اعـالم رسـيد شـده اسـت. 
كتابي كه خواستهايد ارسال خواهد شد. 

 
ـ دوست گرامي، مرتضي ب. دو نامه به 
تــاريخ ٢١ جــوالي و ٥ اوت ار شــــما 
دريافت كردهايــم. بـه اطـالع ميرسـانيم 
ـــافت  وجـوه ارسـالي بـابت نشـريه دري
گرديده است و در مورد محاكمــهاي در 
پـاريس كـه در گزارشـي تحـت عنـــوان 
”فرار از مجازات“ در نشرية اتحــاد كـار 
ـــفانه  شــرحي از آن رفتــه بــود متأس
اطالعـــات و مقـــاالت ديگـــري كـــــه 
خواستهايد در دسترس نداريم و اصـوالً 
در اين باره در نشريات فرانســه بسـيار 

كم مطلب نوشته شده است. 
ــن اسـت“  ـ دو مطلب ”زندگي اموزگار م
و ”گزيدهاي از يك نامــه“ دريـافت شـده 

است كه عيناً چاپ ميشود. 
 
 

 
 كمكهاي مالي رسيده : 

ــاعي هـواداران سـازمان در      ـ  كار انتف
سوئيس٢٥٠ فرانك سوئيس. 

  ـ ر. فرانسه: ٩٥٠ فرانك. 
 

 
 
 



شهريور ١٣٨٠         ٢٠اتحاد كار شمارة ٨٩  

عمليات تروريستي عليه مردم آمريكا را محكوم ميكنيم ! 
 

ــابقه بـود.  روز ١١ سپتامبر ٢٠٠١ جهان شاهد فاجعهاي بود كه در نوع خود منحصر به فرد و بيس
در جريان يك عمليات تروريســتي، چـهار هـواپيمـاي مسـافربري بـوده شـده و بـا سـقوط بـر دو 
ــا در واشـينگتن، بـاعث  ساختمان مركز تجارتي جهان در نيويورك و ساختمان وزارت دفاع آمريك

مرگ هزاران نفر شد. هواپيماي چهارم در منطقهاي غيرمسكوني سقوط كرد.  
ابعاد اين واقعه چنان هولناك و فاجعة كشته شدن هزاران انسان بيگنــاه چنـان دهشـتناك بـود كـه 

افكار عمومي جهان را تكان داد. 
پيآمد اين اقدام ميتواند به جو تالفيجوئي و خشــونتطلبي دامـن زده و دولـت آمريكـا را، بـراي 

آرام كردن افكار عمومي مردم اين كشور، تشويق به عمليات نظامي بكند. 
ما ضمن محكوم كردن عمليات تروريستي عليه مردم آمريكا و همدردي با بازماندگان ايــن فاجعـه، 
ــي جويانـه و  از افراد و جريانات آزاديخواه و مدافع حقوق انسانها دعوت ميكنيم تا با اقدامات تالف

شتابزده مخالفت كنند. 
ــال خشـونت  مبارزه با تروريسم زماني مؤثر خواهد بود كه در ابعاد جهاني، استفاده از زور و اعم

در مناسبات بين دولتها و ملتها، از سوي هر فرد يا جريان و هر دولتي كه باشد، تحمل نگردد.  
هيئت اجرائي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

         ٢٢ شهريور ١٣٨٠ ـ ١٢ سپتامبر ٢٠٠١ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به مناسبت  
سيزدهمين سال فاجعة قتل عام زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران 

 
سيزده سال پيش خميني، سرخورده از ”فتح كربال“ به ”جام زهر“ بوسه زد و به دنبال سركشــيدن 
آن، رهبران رژيم اسالمي در هراس از برآمد جنبش تودهها و به دستور مستقيم خميني، آمراني را 
در هيئتي سه نفره، به فتح اوين، قزلحصار، گوهردشت، عادلآبــاد، و… گسـيل داشـتند. اينـان در 
جهت گسترش جو وحشت، بر هزاران زنداني سياسي و عقيدتــي كـه در اسارتشـان بودنـد و هيـچ 
ــن خـود  سالحي جز ”نه“ نداشتند تاختند كه اين جنايت هيچ چيز جز لكة سياه ديگري بر حيات ننگي
ــقايقهاي بـر خـاك افتـاده را ثبـت  و رژيم اسالميشان نيفزود و در خاطرة تاريخي مردم ما نام ش
نمود. مردم كشور ما آن روزها را هرگز فراموش نخواهند كــرد و بـا هـر ”نـه“ ميليونـي و بـه هـر 
شكلي از اشكال ”نه“ گفتن، عمالً تجسم ارادة آنان را كه پرخروش ”نه“ گفتند به نمايش ميگذارند.  
سيزده سال پيآمد آن جنايت به تجربه و بار ديگر نشان داد كه رژيم اسالمي براي ادامة حــاكميت 
خود نه تنها مبارزان راه آزادي، كه هر عنصر دگرانديش و حتي ناهمگون را دشمني بالقوه ميبينـد 

و بر طبل سركوب ميكوبد. 
ــي و روز زندانـي سياسـي،  در گراميداشت دهم شهريور، سالروز كشتار زندانيان سياسي و عقيدت

به دادخواهي پاي ميفشريم و خواهان آنيم كه: 
ـ تعداد و اسامي اعدام شدگان، اتهام آنها و چگونگي محاكمه و اعدام آنها اعالم و فاش شود. 

ـ آمرين و اصليترين تصميمگيرندگان به قتل عام ـ بعد از خميني ـ چه كساني هستند؟ 
ـ عاملين و دستاندركاران آنها در اين جنايت فوق تصور چه كساني هستند و نام آنها چيست؟ 

ــادن راز  ـ قطعاً سردمداران رژيم اسالمي هرگونه اعالمي و دادگاهي را در جهت از پرده بيرون افت
ــگ برخواهنـد خاسـت.  اين درندهخويي و افشاي نام و نشان خود ميبينند و با اين خواستها به جن
ــاظر و  بنابراين بر بازماندگان جانباختگان، زندانيان سياسي از بند رسته و همة كساني كه شاهد، ن
ــن در افشـاي جنايتكـاران  يا حتي مطلع از اين جنايات ضدبشري هستند، است كه از هر طريق ممك

بكوشند. 
ــة پروندههـاي زندانيـان  ـ بايد بر خواست ارسال هيئت تحقيق بينالمللي به ايران، براي بررسي هم

سياسي و عقيدتي قتلعام شدگان سال ٦٧ پاي فشرد. 
ـ جمعآوري اسناد و مدارك الزم در جهت تكميل پروندة جنايات جمهوري اســالمي بـراي بـرپـايي 
دادگاهي بينالمللي و محاكمة رهبران جمهوري اسالمي به اتـهام جنـايت عليـه بشـريت وظيفـة هـر 

آزادهاي است. 
زنده باد آزادي    ـ   سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي 

 
 كميتة اتحاد عمل براي دموكراسي١    

هشتم شهريور ١٣٨٠ 
١ ـ متشكل از: حزب دموكرات كردستان ايران ـ سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ـ سازمان كارگران انقالبي ايران (راه كارگر)  
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