
 
 

 
پیآمدهای واقعۀ 11 سپتامبر 

 
 

عملیات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا که بــه قیمـت جـان هـزاران انسـان 
بیگناه انجامید، جهانیان را در بــهت و حـیرت فروبـرد. ایـن واقعـه پیامدهـای 
بسیاری با خود خواهد داشت و بسیاری از معادالت را در جهان و در منطقـۀ 

خاورمیانه و آسیای مرکزی تغییر خواهد داد.  
این عملیات، امریکا بزرگترین و پرقدرت ترین کشور ســرمایهداری جـهان را 
ــدرت امریکـا، سـاختمان هـای  هدف قرار داد. حمله تروریستی به دو سمبل ق
دوقلوی مرکز تجارت جهان و پنتاگــون، سـاختمان وزارت دفـاع امریکـا ، بـه 
روشنی نشان داد که بزرگترین قدرتهای پلیسی و اطالعاتی دنیا هم تا چه حد 
در حفظ امنیت خود ناتوان هستند. دقیقا همین نتیجه گیری بیــش از هـر چـیز 
دیگر جهان سرمایه داری را به وحشــت انداخـت. در حـالی کـه سرویسـهای 
اطالعاتی امریکا و کشورهای اروپائی سناریو حمالت تروریستی موشــکی و 
شیمیائی و غیره را با استفاده از بهترین امکانات تکنولوژی طراحی و خود را 
ــتی بـا اسـتفاده از  برای مقابله با آنها آماده می کردند، یک تشکیالت تروریس
چـاقو چنـد هـواپیمـای مسـافربری را بـه بمبـهای پرنـده تبدیـل کــرده و دو 
ساختمان 110 طبقه را در عرض یک ساعت بــه تلـی از خـاک تبدیـل کردنـد. 
ــه پـس از ایـن عملیـات، رئیـس  وحشت از همین ناتوانی باعث شد تا بالفاصل

جمهور امریکا فریاد انتقامجوئی سر دهد و بر طبل جنگ بکوبد. 
  بقیه در صفحۀ 2 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
! وقتی مجلس ”اصالحات“ اصالح میکند !         صفحۀ 5 

 
! اعتراض و استعفاء در مجلس اسالمی                   صفحۀ 6 

 
! یادمان  سیزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی 

         صفحۀ 15 
 

آیا باید علیه تروریسم مبارزه کرد؟ 
ــی تروریسـم  حملۀ انتحاری و کشتن افرادی که به کار و زندگی خویش مشغولند، یعن
ــی حـاکم بـر جـهان نمیتوانـد توجیـه کنـد. ایـن روش ضدانسـانی،  را، حتی بی عدالت
نمیتواند مدعی اهداف انسانی و آزادیبخش باشد. تروریسم و جنــگ البتـه بـه عنـوان 
روش فتح جهان میتوانند مورد عالقۀ نیروهایی باشند، لیکن اینــها کجراهـهایی بیـش 
 ویرانههاست.                                                                             بقیه در صفحۀ 7 نیسـتند کـه اگـر موفقیتـهایی نـیز بـه چنـگ آورنـد، تسـلطی موقتـی و حکومتـی بــر 

 
دیدگاهها 

" ”سیاست و تشکیالت“، برای رفرم یا براندازی و انقالب 
      جمشید        صفحۀ 13 

 --------------
اطالعیه 

جنگ علیه مردم افغانستان 
محکوم است! 

 
همانگونه که انتظار میرفت، پس از چند هفتــه 
ــه منطقـۀ خاورمیانـه و اقیـانوس  اعزام نیرو ب
هند و آســیای مرکـزی، روز یکشـنبه 7 اکتـبر 
2001 ، نیروی هوائی ارتش امریکا و انگلستان 
با بمباران منــاطقی در شـهرهای کـابل، جـالل 
ـــار عملیــات نظــامی بــر علیــه  آبـاد و قنده

افغانستان را آغاز کردند.  
 

  
ــی نـدارد            ! صحبت از جنگ تمدنها معن

                                           صفحۀ 9 
حکومت اسالمی ایران، عوامفریبی است             ! اعالم مبارزه با تروریسم از سوی   صفحۀ 8  

پرده مبارزه با تروریسم ! اهداف هژمونیطلبی آمریکا در پــس 
صفحۀ 10 
 ---------------

بازگشایی مدارس و تداوم 
نابسامانیهای نظام آموزشی 

 
سال تحصیلــی جدیـد آغـاز شـد و نزدیـک بـه 19 
ــاوگـان و جوانـان ایـران روانـۀ  میلیون نفر از نوب
ــرای کـار  کالسهای درس شدند تا شاید توشهای ب
و زندگی آتی خویش، و برای ایندۀ کشــور، فراهـم 
ــر حسـب  آورند. گروههای مختلف دانشآموزان، ب
موقعیـت سـنی و یـا وضعیـت و امکانـات خــود و 
خانوادههایشان، چــه بسـا بیـم و امیـد، آرزوهـا و 
نگرانیهای متفــاوتی داشـته باشـند. لکـن مجموعـۀ 
ــا ایـن کودکـان و  نظام آموزشی ایران که، همراه ب
نوجوانـان، جمـع یـک میلیونـی فرهنگیـان کشــور، 
امکانات آموزشی، مواد درسی و… را نــیز در بـر 
ــامانیهای  مـیگـیرد، همچنـان بـا مشـکالت و نابس

فزایندهای روبروست.                
بقیه در صفحۀ 11 

 

 
 

 
 

ارگان مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران 
شماره 90  سال هشتم   مهر 1380 



مهر 1380                             2  اتحاد کار شمارۀ 90
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از صفحۀ یک 
در یکماه گذشته فضای جــهان را وحشـت 
یک جنگ نامعلوم آغشته کرده است . جنگی که 
باالخره با حمله هوائــی امریکـا بـه افغانسـتان 
ــگ نـامعلوم  آغازشده است .  یک سوی این جن
ــد و  بزرگترین قدرتهای نظامی جهان قرار دارن
ــازمانهای تروریسـتی  سوی دیگر آن ظاهرا س
اسالمی و به احتمــالی کشـورهائی کـه از آنـها 
ــهولی کـه نـه  حمایت می کنند . سازمانهای مج
ــهای  کشوری دارند و نه ارتش و لشکری. قدرت
بزرگ دنیا یکی از فقیر کشور های جهان را بـه 
عنوان حامی این بزرگترین تروریستهای جهان 
شناسائی کردهانــد و بـا حملـه نظـامی بـه آن،  
قرار اســت تکلیـف ایـن تروریسـتها را یکسـره 
کنند. در عین حال برخی از جناحهای جنگطلب 
امریکـا صحبـت از کشـورهای دیگـر کــرده و 
ــرده انـد کـه عملیـات نظـامی نبـاید بـه  اعالم ک
افغانسـتان محـدود شـود. جناحـهای هژمونـی 
ــد تـا بـا اسـتفاده از ایـن  طلب امریکا میخواهن
ــی  موقعیت، خردهحسابهای قدیمی خود با برخ
ــوریه  از کشورهای منطقه واز جمله ایران و س
ــت نـه تنـها در  را تصفیه کنند. اما دراین سیاس
ــا اختـالف  بین جناحهای درونی حکومت امریک
است، بلکه متحدین اروپائی امریکا نــیز توافقـی 

ندارند. 
اولیـن پیـامد ایـن واقعـه را بـاید در حـــال 
حــاضر در تغیــیر تــاکتیک امریکــا نســــبت 
شناسائی سازمانهای تروریستی و کشـورهای 
حامی آنها دید. از آنجا که امریکا خــود را سـر 
کرده و پلیس جهان میداند، طبیعــی اسـت کـه 
ـــیز  شناسـائی تروریسـتها وحامیـان آنـها را ن
ــن  برعهده گرفته است به نظر میرسد که در ای
مرحله سیاست امریکا بر کاهش تنش با جبهــۀ 
ـــه، از  قدیمـی ضـد امریکـائی منطقـه خاورمیان
ــه تـا سـازمانهای  ایران و سوریه و عراق گرفت

فلسطینی و حزبالـله لبنان، استوار است .   
 برعکس جبههای که خود امریکا در گذشته 
با همکاری پاکستان و عربستان سعودی بـرای 
ــوروی سـابق و انقـالب ایـران  در  مقابله با ش
ـــانی و  منطقـه علـم کـرده بـود ، مجـاهدین افغ
طالبـان و سـازمانهای اسـالمی افراطـی ضـــد 
کمونیستی، جبهه مقدم ضد امریکائی را تشکیل 
میدهند. امریکا امروز هدف مقدم خود را بر از 

بین بردن این جبهه قرار داده است.  

اما همه دعواها بــر سـر تروریسـم نیسـت. 
امریکا فرصت مناسبی بدســت آورده اسـت تـا 
ــیای مرکـزی را بیشـتر کنـد.  نفوذ خود در آس
ــاه و بویـژه ازهمپاشـی  پس از سقوط رژیم ش
ــش کشـورهای مسـتقل  شوروی سابق و پیدای
آسیای مرکزی ، کــه بدنبـال متحـد دیگـر بجـز 
روسیه میگردند، حضور مســتقیم آمریکـا در 
منطقـه بـرای ســرمایه داری جــهانی اهمیــت 
بسـیاری دارد. بویـژه منـابع نفتـی کشـورهای 
ــز  آسیای مرکزی که اکنون مدتها است در مرک
توجـه شـــرکتهای نفتــی جــهان قــرار دارد ، 

همچنان ازدسترس آنها به دورمانده است .  
این جنگ فرصتــی خواهـد بـود تـا اوال بـا 
اعـزام نـیرو بـه افغانسـتان و تغیـیر حکومــت 
ـــی دســت نشــانده در کــابل  طالبـان، حکومت
ـــه در گذشــته  برسـرکار آورنـد (وظیفـهای ک
طالبـان بـر عـهده گرفتـه بودنـــد) و دومــا در 
ـــک تــری بــا  جریـان ایـن جنـگ روابـط نزدی
کشـورهای آسـیای مرکـزی برقـرار کـــرده و 
ــه را گسـترش دهنـد.  حوزه نفوذ خود در منطق
ــد  هم اکنون ازبکستان موافقت کرده تا یک واح
پشـتیبانی ارتـش امریکـا در خـاک ازبکســـتان 

مستقر شود . 
 

ــن پیـامد ایـن واقعـه  در رابطه با ایران اولی
خروج ایران از لیســت کشـورهای تروریسـتی 
اسـت. اکنـون مدتـها اسـت کـه جناحـــهائی از 
حکومت امریکا و حکومت ایــران بدنبـال راهـی 
ــراری مجـدد روابـط بیـن دو کشـور  برای برق
هستند . موقعیت سوق الجیشی ایران در منطقه 
ــت  و منابع سرشار نفت و گاز ، به ایران موقعی
ویژهای بخشیده است . شرائط دو کشور ایران 
و امریکا نسبت بــه سـالهای اول انقـالب تغیـیر 
ــروگـانگـیری  بسیار کرده است. از روزهای گ
امریکائیــــان ســــالها گذشــــته اســــــت و 
گروگانگیرهای قبلی امروز مشــتاق برقـراری 
رابطه با امریکا هستند . دولت مردان جمهوری 
ــیز در ایـن سـالها ثروتـهای نجومـی  اسالمی ن
اندوخته اند و الجــرم از شـعارهای تنـد و تـیز 
ـــالها  ضدامپریالیســتی و ضدســرمایۀ  آن س
ــا نـیز  فاصله گرفته اند. طراحان سیاست امریک
ــدۀ تغیـیر حکومـت  پس از بیست سال ظاهرا ای
اسـالمی در ایـران را بـه کنـاری نـهاده انـــد و 
آمادهاند تا با همین حکومت، در صورتی که در 
ــود تغیـیراتی دهـد، روابـط  سیاست خارجی خ

خود را عادی سازند . 
برکنار از شعارهای ضد امریکائی و شعار 
مرگ بر امریکــا در نمـاز جمعـه، عـامل اصلـی 
ــت کشـورهای حـامی  قرارگرفتن ایران در لیس
تروریست از سوی امریکــا ، حمـایت ایـران از 
حزباللـه لبنــان، حمـاس و دیگـر سـازمانها و 
تشکیالت اسالمی در خاورمیانه است . حمـایت  
ــرارداد صلـح اسـلو و  از حماس و مخالفت با ق

ــتند کـه  سیاستهای ضد اسرائیلی، اقداماتی هس
دولتمردان امریکـا نمـیپسـندند. ایـن در حـالی 
است که اقدامات تروریســتی حکومـت در دهـۀ 
ــه مخـالفین ایرانـی رژیـم  گذشته تنها محدود ب
بوده اســت و بـر سـر ایـن مسـئله امریکائیـها 
مشکلی ندارند . بــه ایـن اعتبـار، آن زمـان کـه 
ـــی در  سیاسـت خـارجی ایـران بـه نفـع بیطرف
ــایت از سـازمانهای  مناقشات منطقه و عدم حم
اسالمی چون حماس و حزب اللـه لبنان  و عدم 
صدور انقالب اسالمی تغییر کند ، امریکا آمادۀ 

برقراری روابط عادی با ایران خواهد بود .  
ــه امریکـا  در همین روند  به نظر میرسد ک
ــائی تمـایل ندارنـد کـه فعـال  و کشورهای اروپ
دامنه تحوالت به ایران بکشد  گفتگوهای دائمی 
بین مقامات اروپائی با دولت ، سفر وزیر امـور 
ــه ایـران و مذاکـرات وی بـا  خارجه انگلستان ب
خاتمی، گفتگوهای تلفنی تونی بلر نخست وزیر 
انگلستان با خاتمی، تمامــا بیـانگراین اسـت کـه 
غرب سیاست خارجی خــاتمی رامـی پسـندد و 
می کوشد تا با دادن امتیاز به خاتمی، موقعیــت 

سیاسی وی را درایران تقویت کند. 
در نهایت باید توجــه داشـت کـه مسـئولین 
حکومـت، در سـخنرانیهای گونـاگـون، نشـــان 
ـــا در تقســیم قــدرت در  دادهانـد کـه مـایلند ت
ــد  افغانستان آینده نقشی داشته باشند و خواهن
ــا جناحـهای طرفـدار خـود را در ایـن  کوشید ت

جریان تقویت کنند .  
 

در مقابل پیامدهای مثبت ایــن واقعـه بـرای 
حکومـت ایـران ، نبـاید مشـکالت فـــراروی را  
ــن قـدم جنـاح خامنـه ای  ندیده گرفت  . در اولی
ناگزیر شد تا هدایت سیاسی واکنش نسبت این 
ــه خـاتمی بسـپارد . خـاتمی نـیز در  واقعه را ب
ــود کـه برقـراری  چارچوب سیاستهای قبلی خ
روابط گسترده با غرب و بویژه امریکا رادنبال 
ــن  مـی کـرد ، از فرصـت اسـتفاده کـرد و ضم
محکوم کردن تروریسم ، نســبت بـه سـرکوب 
طالبان موضــع بـی طـرف گرفـت . وحشـت از 
ــاعث شـد تـا  دست دادن رهبری جهان اسالم ب
ــا  خامنه وارد میدان شده و به رهبری مبارزه ب
تروریسم توسط امریکا اعتراض کرده و اعالم 
کند که ایران این را نخواهد پذیرفت . ظاهرا این 
اعالم جنگی به امریکا محســوب مـی شـد ولـی 
رفسـنجانی در نمـاز جمعـه هفتـه اول مــهرماه 
سخنان خامنــه ای را رفـع و رجـوع کـرد و بـا 
اعالم این که اگراین عملیات با نام سازمان ملل 
ـان  باشد ، ایران با آن همکاری خواهد کرد ، نش
داد که عمده جناحــهای رژیـم عـافیت طلبنـد و 

سرجنگ با کسی را ندارند .  
امـا ایـن موضـع یقینـا موقعیـــت رهــبران 
حکومت اســالمی ایـران را در جـهان اسـالم و 
بویژه در بین گروههای اسالمی ضد امریکائی 
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بازگشایی مدارس و تداوم نابسامانیهای نظام آموزشی 
  

از صفحۀ یک 
تعویض وزیــر امـوزش و پـرورش، در کابینـۀ دوم 
ــی  محمد خاتمی نیز، چشماندازی برای رفع، و یا حت

تخفیف نسبی، این معضالت گسترده نمیگشاید. 
دستگاه آموزشی کشور، چنان کــه میدانیـم، از 
ــان  جمله ”متصرفات“ مهم و مورد توجه خاص مالی
حاکم بوده و ازین رو نیز صدمات وارده بــر آن در 
ــهوری اسـالمی، چـه بـه واسـطۀ  طول حاکمیت جم
ــترل بیشـتر و چـه در  تصفیههای وسیع و اعمال کن
اثر تغییر و تعویض مطالب و شیوههای آموزشی و 
نظایر اینها، بسیار بیشتر و، چه بسا، دیرپــاتر بـوده 
است. رشد شتابان جمعیت در دهۀ گذشته نیز مزید 
ــانگیر ایـن  بر علت شده و کمبودها و اختالالت گریب
ــه صـورت بیسـابقهای شـدت بخشـیده  عرصه را ب
است. هرچند که، به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیــت، 
کمبـود امکانـــات در ســطوح آمــوزش ابتدایــی و 
ــیر، تـا انـدازهای کمـتر  متوسطه در دو سه سال اخ
ــن کمبودهـا در سـطح  شده است (و متقابالً فشار ای
آموزش عالی و یا در بازار کار بیشتر شــده اسـت) 
ــه نیازهـا، هنـوز از جملـه  نارسایی امکانات نسبت ب

معضالت اصلی نظام آموزشی کشور است.  
ــات بـه نیازهـای موجـود  عدم پاسخگویی امکان
نـیز، صرفـاً، در کمبـود معلـم و کـالس و مدرســـه 
خالصه نمیشود، بلکه از کتابهای درسی و وســایل 
کمک آموزشی تا تسهیالت و لوازم ورزشــی، همـه 
را در بر میگیرد. نتیجــۀ بالواسـطۀ ایـن نارسـایی 
ــی از کودکـان و جوانـان از  شدید، محرومیت انبوه
ــدازۀ  اموزش و یا از ادامۀ تحصیل، تراکم بیش از ان
دانشآموزان در کالسها، افت تحصیلی زیاد و پائین 
ــتر کیفیـت آموزشـی اسـت. پولـی  رفتن هرچه بیش
کردن بخشی از آموزش و پرورش، چنــان کـه طـی 
دهۀ گذشته دنبال شده است، شــاید امکانـات نسـبتاً 
مساعدی را برای گروه محدودی از دانــش آمـوزان 
ــیز، بـه نوبـۀ خـود، بـه  فراهم کرده باشد. لکن این ن
تبعیـض و چنـدگـانگی موجـود در نظـام آمـــوزش 

عمومی، رسمیت و شدت بخشیده است. 
ــام آموزشـی،  فقدان تناسب و هماهنگی میان نظ
و نیازهای بازار کار و فعالیتهای تولیدی در کشور، 
کماکان یکی از مشکالت اساسی جامعۀ ماســت کـه 
هیچگاه، به صورتی جدی و بنیادی، مورد بررســی 
ــههای بیکـار“  و چارهجویی واقع نشده است. ”دیپلم
که نه راهی به آموزش عالی مییابند و نه شغلی در 
ــت کـه سـال بـه سـال  بازار کار، معضل دیرینهایس
ــتری پیـدا میکنـد. مسـئوالن جمـهوری  حدت افزون
اسـالمی، از ده سـال پیـش، در صـدد برآمدنـد کــه 
”نظام آموزشی جدید“ی را در مقطــع متوسـطه بـه 
ــام ”جدیـد“ نـه مبتنـی بـر  اجرا درآورند. اما این نظ
ــب نظـر دسـتاندرکاران اصلـی امـر  مشورت و جل
آمـوزش، یعنـی آمـوزگـاران و دبـیران بـود و نـــه 
متناسب با امکانات و نیازهای واقعی جامعۀ مــا. بـه 
ــۀ تغیـیر و  طوری که در سالهای اخیر باز هم زمزم
ـــی از  تعویــض نظــام آموزشــی در میــان گروه
گردانندگان دستگاه آموزش و پرورش بــاال گرفتـه 
است. ندانمکاری و ســردرگمـی ایـن مسـئوالن نـیز 

نابسامانیهای موجــود را دوچنـدان کـرده و 
کار و زندگی و سرنوشت آتی میلیونــها نفـر 
از آحـاد جامعـه را کـه بـا امـر آمـــوزش و 
پرورش ارتباط مییابند، دســتخوش رقابتـها 
ـــاخته  و کشمکشـهای گروهـی و جنـاحی س

است. 
ـــیز، یکــی از عوامــل عمــدۀ  در واقـع ن
ــام آنسـت کـه  نابسامانیهای حاکم در این نظ
ـــها کــه  معلمـان، دانشآمـوزان و والدیـن ان
ـــن نظــام  هرکـدام بـه نوعـی بـه کـارکرد ای
مرتبطنـد، از هـرگونـه اظـهارنظر و نظـــارت 
ـــر آن برکنــار و محــروم  جـدی و مؤثـر ب

شدهاند. 
ـــوزش و  شـرایط حـاکم بـر دسـتگاه آم
ــهوری اسـالمی، اکـثریت عظیـم  پرورش جم
فرهنگیـان را بـا دشـواریها و محدودیتــهای 
شدید مالی، اجتماعی و سیاسی روبرو کرده 
اسـت. در ایـن شـرایط، بسـیاری از معلمــان 
ناگزیرند که حرفۀ اصلی خود را به صــورت 
ــف“ بـرگـزار کـرده و بـه مشـاغل  ”رفع تکلی
ـــی  دیگـری چـون مسافرکشـی و فروشـندگ
بپردازند تا شاید بتوانند حداقل معیشت خود 
ــال  و خانوارهایشـان را تـأمین کننـد. بـا اعم
کنترلهای مستمر عقیدتی و سیاسی، خالقیت 
ـــوزش رخــت  و ابتکـار عمـل از عرصـۀ آم
ــاً بـه انتقـال پـارهای  بربسته و این کار صرف
محفوظات ذهنی، که بخش بزرگی از آنها نیز 
هیچگونه تناسبی با نیازهای زندگی امروزین 
ندارد، محدود گشته است. طی حاکمیت رژیم 
اســالمی، تمــــامی تالشـــهای دبـــیران و 
آموزگاران برای بــرپـایی تشـکلهای مسـتقل 
صنفی بــا سـرکوب مواجـه شـده اسـت. در 
ـــال، جناحــهای رقیــب حکومتــی  همیـن ح
کوشیدهاند کــه بخشـی از فرهنگیـان را زیـر 
ــن  چتر نهادهای وابسته به خود (مانند ”انجم
اسالمی معلمان“) گرد آورند ولی در این کار 
ناکــام مــاندهاند. پــی ریــزی و گســـترش 
ــان نـه تنـها در جـهت  تشکلهای مستفل معلم
تأمین خواستهای صنفــی آنـها و بـه منظـور 
چـارهجویی بـــرای مشــکالت حــاد نظــام 
آموزشـی کشـور، بلکـه از حیـث توســعه و 
ــران،  تقویت جنبشهای جاری اجتماعی (کارگ
دانشــجویان، زنــان، و…) نــیز از اهمیــت 

فوقالعادهای برخوردار است. 
ــــتقل  در ارتبـــاط بـــا تشـــکلهای مس
ـــــان موانــــع و  دانشآمـــوزان نـــیز، هم
ــه در مـورد معلمـان اشـاره  محدودیتهایی ک
ــهوری اسـالمی  شد، برقرار است. اگرچه جم
در تحقق مقاصد خود در تبدیل دانشآموزان 
ـــع“ و ”حرفشــنو“ و یــا  بـه آحـادی ”مطی
سـیاهی لشـگری بـرای مراسـم و تظــاهرات 
فرمایشی ناکام مانده است (و این را شــواهد 
ــان  و نمونـههای گونـاگـون بـه روشـنی نش
میدهند) ولی از پایهریزی و ایجاد تشـکلهای 

آزاد دانشآموزی نیز شدیداً جلوگیری کرده 
است. مشارکت اولیای دانشآموزان در نظام 
آموزشی نیز، از دیدگاه مســئوالن رژیـم، در 
پرداخـت ”خودیـاری“ و ”کمـک“ بـه بودجــۀ 
ـــرورش، خالصــه میشــود و  امـوزش و پ
ــان“، در واقـع، هیـچ  انجمنهای ”اولیاء و مربی
نقش مؤثــری در نظـارت و هدایـت دسـتگاه 
ــرورش ندارنـد.  عریض و طویل آموزش و پ
امـا مقابلـه بـا مشـکالت نظـام آموزشـــی و 
ــامانیهای گریبـانگیر آن، تـالش  تخفیف نابس
ــکلگـیری نـهادهای مسـتقل صنفـی  برای ش
ــــارت و  بــرای دانشآمــوزان و انجــام نظ
مشارکت واقعی از ســوی پـدران و مـادران 
دانشآمـوزان را، بیـش از پیـش، ضـــروری 

میسازد. 
چهار ســال پیـش، هنگـام تشـکیل اولیـن 
ــر، از  دولـت خـاتمی، وقتـی کـه حسـین مظف
ـــامی“هــای  دسـتۀ حزباللـهیها و ”خـط ام
قدیمی، به سمت وزارت آموزش و پــرورش 
تعیین شد، همین مشکالت و نابســامانیها بـر 
نظام آموزشــی کشـور حـاکم بـود. در ایـن 
ـــی در برخــی  فاصلـه، اگـر هـم بـهبود اندک
عرصههای دیگـر صـورت گرفـت، وضعیـت 
ــرورش، رو بـه وخـامت  اسفبار آموزش و پ
نهاد. و این هم قابل پیشبینی بود. کســی کـه 
با شعار ”احیای ارزشــهای دینـی“ و تقویـت 
”دینباوری“ و ”والیت پذیری“ در آموزش و 
پـرورش، عنـان اختیـار ایـن دســـتگاه را در 
دست گرفته بود، نه فقط نتوانسـت گـامی در 
جهت حل پارهای از مسایل آن بردارد، بلکــه 
بر شدت و حدت اختالفات موجود نیز افزود. 
مهمترین نقــش و عملکـرد وزیـر آمـوزش و 
پرورش در این دوره آن بود که از ابتکـارات 
ــاد تشـکلهای  و تالشهای فرهنگیان برای ایج

صنفی مستفل جلوگیری کند. 
در هرحال، وخامت وضع نظام آموزشی 
ــیز، در  بـه جـایی رسـید کـه خـود خـاتمی ن
ــه مجلـس در  موقـعمعرفی کابینۀ دوم خود ب
ــر ”ضـرورت ایجـاد  آخر مردادماه گذشته، ب
تحول در وزارت آموزش و پرورش“ اذعــان 
ــن معرفـی مرتضـی حـاجی بـه  کرد. او ضم
عنـوان ”چـــهرۀ شــناخته شــده، معتــدل و 
اصالحطلبانه“، برای تصدی ایـن وزارتخانـه، 
اظهار داشــت کـه وی ”بـا قدرتـی کـه بـرای 
ــارج  جـذب نیروهـای ارزنـده در داخـل و خ
ــاد خـودش،  آموزش و پرورش دارد، به اعتق
در این وزارتخانه بــهتر میتوانـد کـار کنـد“.  
ــه لحـاظ دسـتهبندیهای  مرتضی حاجی، که ب
درون حکومتی از همان دستۀ وزیــر پیشـین 
آموزش و پرورش است، از اعضــای قدیمـی 

سپاه پاسداران رژیم بوده که سالها معاونت  
بـهزاد نبـــوی را در وزارت صنــایع 
ــت و مدتــی نـیز در  سنگین برعهده داش
معاونـت وزارت ارشاد کار کرده است.  
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مجلس شورای اسالمی روز سه شــنبه 
ــــایت از  ســوم مــهرماه 80 ” قــانون حم
ـــازی صنــایع نســاجی  بازسـازی و نوس
ــاند. بنـا بـه ایـن  کشور“ را به تصویب رس
مادۀ واحده این الیحه، دولت موظــف اسـت 
تا بــرای رفـع مشـکالت صنـایع نسـاجی و 
بازسازی و نوســازی آن در طـول برنامـۀ 
ــهیالت و حمایتـهایی را بـه اجـرا  سوم، تس
گذارد. بر اساس بند الف این الیحــه: ”وزات 
مسکن و شهرسازی و شــهرداریها مکلفنـد 
بـا در نظـر گرفتـن طـرح جامعـۀ شـــهری، 
ـــت  نسـبت بـه تغیـیر کـاربری اراضـی تح
مـالکیت واحدهـای صنعتـی نســـاجی کــه 
تصمیم به بازسازی و نوســازی و توسـعه 
دارند و در محــدودۀ قـانونی شـهرها قـرار 
ــال واحـد صنعتـی و  دارند، در صورت انتق
ـــاربری  حفـظ ظرفیـت تولیـد، نسـبت بـه ک
مسکونی، تجاری و آماری اقــدام نمـوده و 
امکان تفکیــک و فـروش آن را تسـهیل و از 
ــدون  گرفتن و یا تملک هر بخشی از زمین ب
ــت کارشناسـی بـا  پرداخت قیمت آن با قیم

کاربردی مسکونی خودداری کنند“. 
در بند اول الیحۀ مذکور نیز آمده است: 
” نیروی انسانی مــازاد واحدهـای مشـمول 
ــد و بـا تـأئید  این قانون، پیشنهاد مدیر واح
کمیتــــهای متشــــکل از نمــــایندگـــــان 
ـــار و  وزارتخانـههای صنـایع و معـادن، ک
ـــت و  امــور اجتمــاعی و ســازمان مدیری
برنامهریزی کشور، مشمول تعدیل گردیــده 
ــانون  و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در ق

کار، بازخرید میگردند“. 
ـــوج  بـه دنبـال تصویـب ایـن قـانون، م
اعتراض جامعــۀ کـارگـری ایـران و بویـژه 
ــاجی را در بـر گرفـت.  کارگران صنایع نس
اعتراضات به حدی باال بــود کـه برخـی از 
اعضای خانۀ کــارگـر و از جملـه علیرضـا 
ــــاندن از  محجــوب نــیز بــرای عقــب نم
ــری، مصاحبـه کـرده و بـه  حرکتهای کارگ

مصوبۀ مجلس اعتراض کردند. 
 

حامی سرمایهداران یا کارگران؟ 
مجلس پنجم با تصویب قــانون ”خـروج 
کـارگاهـهای کمـتر از پنـج نفـر از شـــمول 
قانون کار“ زمینۀ بی ثباتی شغلی و اخــراج 
و بیکاری چند میلیون کارگر را فراهم کرد، 
ــه، زمینـۀ  مجلس ششم با تصویب این الیح
اخراج وسیع کارگران بخــش نسـاجی، کـه 
ــت، را  بزرگترین بخش صنعت در ایران اس

آماده کرده است. 
ــان  بر طبق بند اول این قانون، کارفرمای
و صاحبان کارخانههای نساجی، میتواننـد 
به بهانۀ بازسازی و نوسازی، بخش عمــدۀ 

کارگران را بازخرید کرده و اخراج کنند.  
 

وقتی مجلس ”اصالحات“ 
اصالح میکند! 

 
در الیحهای که دولت بــه مجلـس ارائـه 
ـــایع  کـرده بـود، حمـایت از کـارگـران صن
نسـاجی، در دوران نوسـازی و بازســازی 
کارخانه، از طریق صندوق بیمۀ بیکاری در 
نظر گرفته شده بود. ولی در جریان بررسی 
ـــایندگــان،  الیحـه در مجلـس و از سـوی نم
مسئلۀ تعدیل نیروی انسانی پیش کشیده شد 
و نمـایندگـان تشـخیص دادنـد کـه صنـــایع 
ــاز  نساجی ایران به جراحی نیروی انسانی نی
دارد. در این بند قانون کمیســیونی مرکـب از 
ــراج  نمایندگان سه وزارتخانه بر چگونگی اخ
ــد. در ایـن  و بازخرید کارگران نظارت میکنن
ــری  کمیسـیون حضـور هیـچ نمـایندۀ کـارگ

پیشبینی نشده است. 
ــد قـانون نـه تنـها بـه کارفرمایـان  این بن
اجازۀ اخراج کارگــران را میدهـد، بلکـه ایـن 
ــد تـا ایـن اخراجـها  امکان را نیز فراهم میکن

کامالً بی دردسر و قانونی صورت گیرد. 
بنـد ”دال“ ایـن الیحـه مکمـل بنـد ”الــف“ 

است. 
ـــی کــه  بـر طبـق بنـد ”الـف“، در صورت
کارخانه بـرای بازسـازی و نوسـازی تغیـیر 
مکـان دهـد، زمینـهای کارخانـه، از شـــمول 
قوانین شهری زمینهای صنعتی خارج شده و 
ــن تجـاری ـ مسـکونی خواهنـد  تبدیل به زمی
شـد. الزم بـه یـادآوری نیسـت کـه صنـــایع 
نساجی از قدیمیترین صنایع ایران میباشند 
و بسیاری از کارخانجات نساجی، اکنــون در 
ــروز  دل شـهرها قـرار دارنـد. زمینـی کـه ام
کارخانــه بــر روی آن قــرار دارد، بســـیار 
ــادگـی میتـوان  باارزش و گرانبهاست. به س
ــال تصویـب ایـن الیحـه،  حدس زد که به دنب
ــــا  ســـرمایهداران از طریـــق زد و بنـــد ب
دسـتگاههای سـراپـا فاسـد اجرائـی دولـــت، 
ــا بهانـۀ نوسـازی، بـه خـارج  کارخانهها را ب
شهرها منتقل خواهند کــرد. در ایـن عملیـات، 
اوالً دهها هزار مــتر مربـع اراضـی مرغـوب 
شـهری بـه دسـت خواهنـــد آورد، در ثــانی 
بخشی یا تمامی کارگران را با پرداخت چنــد 
ماه حقوق، به عنوان غرامت، بــازخرید کـرده 
و با کمترین هزینــه، از زیـر بـار هزینـههای 
کارگری شانه خالی خواهند کــرد. در الیحـه 
هیچ بند و تبصرهای که به کار کارفرمایان و 
صاحبـان صنـایع کنـترل کنـد و یـا آنـــها را 
مجبور به سرمایهگذاری مجــدد کنـد، وجـود 
ندارد. در بحران سیاسی ـ اقتصادی کنونــی 
ایران، یقیناً ثروتهای به دست آمده از فروش 
ــهای  اراضی و سود کارخانهها، یا راهی بانک
خارجی شده و یا در بازار پرمنفعت خریـد و 

فروش و تجارت قاچاق به کار گرفته خواهــد 
شد. 
 

اعتراضات کارگری 
ــه، بیانیـهای از  به دنبال تصویب این الیح
سوی اتحادیۀ کارگران نساج منتشر شـد. در 
ــیر مجلـس  این بیانیه آمده است: ”مصوبۀ اخ
که به بهانۀ اشتغال به صحن مجلس رفت، بـا 
تغییرات فراوان به یــک قـانون ضـد اشـتغال 
تبدیل شد که نــه تنـها شـغلی در ایـن راسـتا 
ایجاد نخواهــد کـرد، بلکـه در مـدت کوتـاهی 
گروه عظیمی از کارخانجــات نسـاجی را کـه 
صدها هزار شاغل مستقیم و غیرمســتقیم را 
در خود جای دادهاند، بیکار کرده و بــه خیـل 
چند میلیونی بیکاران اضافه خواهد کــرد. در 
هیچ جای این مصوبه تالش در جــهت حفـظ 
واحدهای موجود و ایجاد و تضمین اشــتغال 
ـبز،  وجود ندارد. بلکه با نشان دادن در باغ س
سـرمایهداران را مخـیر کـرده اسـت کـه بــا 
اخراج کارگران و بستن کارخانهها، زمینها را 
بفروشند، و پول آن را به فعالیتهای دیگر کـه 
نقش قابل توجهی در تولید و اشتغال نــدارد، 

هدایت کنند“.  
کارگران صنایع نساجی به تصویــب ایـن 
قانون اعتراض کردند وازآن جمله کــارگـران 
ــع در  کارخانـه بافنـاز اصفـهان  ضمـن تجم
محوطـۀ کارخانـه، نسـبت بـه تصویـب ایــن 
ــه  قـانون اعـتراض کردنـد و همچنیـن پـارچ
ـــه نصــب  نوشـتهای بـر در ورودی کارخان
ــون ”خواهـان حـذف بنـد ”د“  کردند با مضم

مصوبۀ مجلس هستیم“. 
عبدالرحمن تاجالدین، نمایندۀ اصفــهان در 
مجلس نــیز در گفتگـو بـا روزنامـهها، اعـالم 
ــه تصویـب  کرد که این الیحه با بی تدبیری ب
ــش از  نمـایندگـان رسـید و بـا اجـرای آن بی
ـــر در صنــایع نســاجی  پنجـاه هـزار کـارگ

اصفهان بیکار خواهند شد. 
صنـایع نسـاجی ایـران دچـار مشـــکالت 
ــش عمـدۀ آن در چـارچـوب  عدیده است. بخ
ــران قـرار دارد. حـل ایـن  مشکالت اقتصاد ای
مشکالت نیز خارج از برنامههای حکومت در 
ــت.  دفاع از صنایع کشور و گسترش آن نیس
سیاستی کــه در سـطح حکومـت ناروشـن و 
دوگانه است. این در شرایطی است که ورود 
ــاق،  بیرویـۀ کـاال، قـانونی یـا از طریـق قـاچ
ــرمایهداران  سودهای سرشاری را نصیب س
ــا  کرده و تعادل منطقی بین نرخ سودآوری ب

صنعت وجود ندارد.  
ــرای  بحـران سیاسـی نـیز، امنیـت الزم ب
ــدت محـدود کـرده و  سرمایهگذاری را به ش
ســرمایهها بیشــتر بــه ســمت فعالیتـــهای 
ــایل  اقتصـادی بـا سـوددهی کوتـاه مـدت تم
ــن شـرایطی تصویـب  نشان میدهند. در چنی
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اعتراض و استعفاء  
در مجلس اسالمی 
از زمانی که طیف معروف به ”جبهــۀ دوم 
خـرداد“، اکـثریت مجلـس اسـالمی را کســـب 
ــه متأسـفانه  کرده است تاکنون و همانگونه ک
ــن مسـایل سیاسـی،  انتظار میرفت، عمدهتری
اجتمـاعی و اقتصـادی جامعـۀ مـــا همچنــان 
الینحل باقی مانده و وضعیت عمومی چنانچه 
به وخامت بیشتر نگرائیده باشد کــه در هیـچ 
عرصهای از آن، بهبودی حاصل نشده اســت. 
اشاره به خصلت والیت فقیهی نظام جمهوری 
اسـالمی و تلفیـق دیـن و دولـت در آن کـافی 
است تا به دالیل دیگر پرداخته نشود. در ایــن 
ــر درجـهای  نظام حکومتی، ارادۀ مردم و با ه
ــاهی نـدارد. بـه نظـر  از خواست و نیاز، جایگ
میرسـد کـه ”مردمسـاالری“ؤ ”قـــانونیت“ و 
”تأمین آزادیهای فردی و مدنی“ برای حداقــل 
سران اصلی آن بخش از حاکمیت که اینگونــه 
ــل هـدف  شعارها را مطرح میساخت، در اص
ــوای  دیگـری غـیر از پـایبندی و رعـایت محت
واقعی این واژهها را پیش بــرده و بیشـتر بـه 
مانند حربههای تبلیغاتی و ابزار چانــهزنی در 
”باال“ بکار گرفته شدهاند. مسایل مربــوط بـه 
ـــیرهای، دســتگیری و شــکنجۀ  قتلـهای زنج
روشنفکران، روزنامهنگاران، فعالین سیاســی 
و نـیز ادامـه و گســـترش ســرکوب وســیع 
آزادیــهای فـــردی، و بـــاالخره وضعیـــت 
نابسامان اقتصادی را نیازی به دوبارهگو.یی 
نیســت. وعدههــای انتخابــاتی و آنــــهم در 
ــاب واقعـی از جامعـه  شرایطی که امکان انتخ
گرفته شده است شاید در کوتاه مــدت موفـق 
ــها  به کشاندن بخشی از مردم به پای صندوق
شود اما بـا سـپری شـدن زمـان، وعدههـا را 
میطلبنـد. بدیـهی اسـت کســـانی در درجــۀ 
ــن ”مالیـات“ را مـیپردازنـد کـه در  نخست ای
دسترس مستقیم مردم قرار دارنــد بویـژه در 
منـاطق و حوزههـایی کـه مقـاومت در برابــر 
رژیم و نفی آن هم ریشهدارتر و هــم عمیقـتر 
ــه اعتراضـات  است. بر چنین زمینهای است ک
ــف  اعضایی از مجلس اسالمی از مناطق مختل
ــکل گرفتـه  ایران و در زمینههای گوناگون ش
کـه در لحظـۀ فعلـی حـول مســـئلۀ مدیریــت 
نهادهای منطقهای رقم خورده است. مهمترین 
این اعتراضات، استعفای جمعی شــش تـن از 
اعضای مجلس است که کرسیهای مربوط بـه 
استان کردستان را در اختیار دارند. (الزم بـه 
توضیح اســت کـه اسـتان کردسـتان بنـا بـه 
تقسیمات وزارت کشور تنها چیزی حدود یک 
چهارم از مناطق کردنشین را در برمیگیرد). 
در ظاهر امــر اسـتعفاء بـه علـت مخـالفت بـا 
انتصاب استاندار جدیــد کردسـتان اسـت کـه 
”غــیربومی“ میباشــد. بــــا مراجعـــه بـــه 
اطالعیـــههای صـــادره از طـــرف جمـــــع 
استعفادهندگان مشاهده میشود که این جمع 
ــس جمـهور،  از مدتها قبل طی مکاتباتی با رئی

ــه منظـور در میـان  خواستار مالقات با وی ب
ــده ولـی  گذاشتن مشکالت مردم کردستان ش

تاکنون بدین خواست توجهی نشده است. 
چنانچه از دعواهای حقوقی و آئیننامهای 
که ایــن اسـتعفای جمعـی در مجلـس بوجـود 
ــریع  آورد، بگذریـم عکسالعمـل صریـح و س
ــی  محمدرضا خاتمی به عنوان نایب اول و یک
ــی جنـاح مسـلط در مجلـس  از مهرههای اصل
اسالمی که استعفاء را غیرقابل قبول خواند و 
با محدود کردن اختیـارات مسـئوالن اجرائـی 
ــرد، و هـم چنیـن اظـهارات معـاون  مخالفت ک
ــــی محقـــر، در مـــورد  وزیــر کشــور، عل
ــام  ”بومیگرایی“ و عدم مصلحت آن برای نظ
ـــیون  و نـیز اظـهارات تاجرنیـا، عضـو کمیس
ــن  امنیـت ملـی مجلـس، در مـورد ایـن کـه ای
”اصرارها“ موجــب دامـن زدن بـه اختالفـات 
قومی شده و با این کار (استعفاء) نه تنها نظر 
نمایندگــان تـأمین نشـده بلکـه امنیـت ملـی و 
هویت تاریخی مــا را بـا تـهدید جـدی مواجـه 
ــان را پیـش مـیآورد کـه  خواهد کرد، این گم
سران دو جناح از قبل بر سر مسئلۀ انتصــاب 
استاندار جدید بــه توافـق رسـیدهاند البتـه بـا 
توجه به ویژگی کردستان ایــن امـر کـه انـها 
برای ”حفظ نظام“ و همانگونه کــه در مـوارد 
ــور نمونـه در جنبـش دانشـجوئی  مختلف بط

نشان دادند زیاد نباید دور از انتظار باشد. 
ــای  اسـتعفای جمعـی ایـن دسـته از اعض
مجلس با توجه بــه سـابقۀ برخـی از آنـها در 
همکــاری مســــتقیم بـــا وزارت کشـــور و 
اسـتانداری تـاکنون، سـئواالت و ابـهاماتی را 
ــــا شـــاید گفتـــۀ  بوجــود آورده اســت ام
شکوریراد عضــو هیئـت رئیسـۀ مجلـس در 
لحظۀ فعلی جواب مناسبی باشد که مــیگویـد 
ــایی دادهانـد کـه  ”آنها به مردم استان وعدهه
باید بـه آن عمـل کننـد و از سـوی دیگـر، بـه 
برخی استانها طی دوران گذشته بی توجــهی 

شده است“. 
اما آیــا مشـکالت مـردم کـرد اسـتانداری 
بومی یـا غـیربومی اسـت؟ آیـا اسـتاندارهای 
قبلی چه گلی بر سر مردم کرد زدهاند که ایـن 
یکی نمیزنــد. مشـکالتی کـه ایـن جمـع بـدان 
ــها هسـتند و چـرا از آنـها  اشاره میکند کدام
سخنی نیست. آیــا مگـر تـاکنون و در تمـامی 
ــت سیاسـتهای  دورهها، همین نهادها در خدم
ــردم  جمهوری اسالمی نبودهاند، اعتراضات م
را وحشیانه سرکوب نکردهانــد، اعتیـاد را بـه 
شکل بیسابقهای گسترش ندادهاند، کردســتان 
را هـم چنـان عقـب نگـاه نداشـــتهاند؟ افــراد 
استعفاءدهنده چنانچه میخواهنـد بـه مسـایل 
مردم کردستان بطور واقعی بپردازند بـاید از 
این فراتر رفته و تمامی واقعیات را بیان کنند. 
ـــد  در غـیر اینصـورت مـردم کـرد حـق دارن
بگویند کــه ایـن مسـایل بیشـتر بـه جابجـائی 
قدرت میان خود آنان برمی گردد تا به منــافع 

مردم. 

گرچه تمامی این ســئواالت طـرح اسـت و 
باید هرچه وسیعتر مطرح گردند اما این نکتــه 
ــن جمـع  را نیز نباید نادیده بگیریم که اقدام ای
ــران  به طرح مسئلهای به نام مسئلۀ ملی در ای
ــواه  و در این لحظۀ کنونی، خواه مستقیم و خ
غیرمستقیم کمک نمــوده اسـت. در جمـهوری 
اسالمی همه چیز با اسالم تخطئه میشود، نه 
ملی، نه قومی، نه…. همه مسلمان هستیم. این 
ــا همـانطور کـه  جواب آخر این نظام است. ام
میبینیم دیگر این جوابها کافی نیستند. رشــد 
اعتراضات تودهای از یکطرف اعضای مجلس 
ـــی  اسـالمی را بـه تکـاپـو بـرای یـافتن جواب
واداشـته و از طـرف دیگـر و بـا توجـــه بــه 
پشـتیبانی برخـــی از نمــایندگــان گیــالن و 
سیستان و بلوچســتان و… از اسـتعفای ایـن 
شش عضــو کـرد مجلـس، امـروزه بحـث در 
مورد چگونگی تقســیم مسـئولیتهای محلـی و 
ــه  منطقـهای تحـت عنوانـهای مختلـف درگرفت

است. 
واژههای به کار برده شده در این مباحث 
به مانند ”قومگرایی“، ”بومیگرایی“ و… دیگر 
نمیتواننـد منکـر ایـن واقعیـت شـوند کــه در 
ایران مسئلهای به نام مسئلۀ ملی وجود دارد. 
ایـران کشـوری اســـت کــه در آن ملیتــهای 
مختلـف از دیربـاز بـا هـم زنـدگـی کـــرده و 
میکنند. زمانی میتوان از برابــری ملیتـها در 
ایران صحبت به عمل آورد که حقوق آنان در 
به رســمیت شـناختن حـق تعییـن سرنوشـت 
خویش در نظر گرفته شود. چنانچه جمهوری 
اسالمی در سالهای نخست انقالب توانست با 
بهرهگیری از احساسات مذهبی جامعــه و بـا 
سبعانهترین شیوه ها در کردستان به جنایات 
عظیـم دسـت زده و شـهرهای کردســـتان را 
”فتح“ نماید اما از یک طــرف جنبـش مقـاومت 
در کردستان نه تنها رنگ نباخته بلکه بیش از 
ــه و از   پیش خواستهای عادالنۀ آن نیرو گرفت
ــت عمومـی در ایـران ایـن  طرف دیگر وضعی
ــه مبـارزه در  واقعیت را بار دیگر نشان داد ک
ـــاً  راه دســتیابی بــه جامعــهای آزاد و واقع
ــمیت  دموکراتیـک از راه شناسـایی و بـه رس
ــران در  شـناختن حقـوق کلیـۀ ملـل سـاکن ای

تعیین سرنوشت خویش میگذرد.  
مهم نیست که سران و ایدئولوگهای رژیم 
واژههای ”قوم“ و ”بومـی“ را بجـای تعـاریف 

شناخته شده به کار گیرند.  
بـر همـۀ نیروهـای آزادیخــواه و مدافــع 
ــون  دموکراسی راستین در ایران است که اکن
ـــیرامون  کـه زمینـهای بـرای بحـث و تـأمل پ
مسایل ملی بوجود آمده است در ایــن مـورد 
فعال برخورد کــرده و راهکارهـای واقعـی را 
در این عرصهها و در جهت حــل دموکراتیـک 
مسایل جامعۀ ایران ترســیم نمـایند. چـرا کـه 
مبارزات ملی در نقاط مختلف ایران و بویــژه 
ــــی ـ دموکراتیـــک در  جنبــش نــیرومند مل
کردستان، همگام و همراه مبارزات سراسری 
ـت.  جامعۀ ایران برای آزادی و دموکراسی اس
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آیا باید علیه تروریسم 
مبارزه کرد؟ 

از صفحۀ یک 
 

ـــو،  مـردم میکوشـند جـهان را از طریـق گفتگ
ـــی و همبســتگی میــان  مذاکـره، توافـق؛ همدل
خویش بسازند. تروریســم نـه تنـها افـرادی را 
ــان مـردم  هدف قرار میدهد، بلکه همبستگی می
را نیز مورد ضرب خویش میگیرد. بی تردیــد 
کشته و ناپدید شدن قریــب هفـت هـزار نفـر از 
ــار  انسـانهایی کـه در آمریکـا بـه زنـدگـی و ک
خویش مشغول بودنـد یـک فاجعـۀ تمـام عیـار 
ــا نفرتـی کـه از ایـن رهگـذر در میـان  است. ام
آمریکائیـان گــر گرفتــه اســت، و چــه بســا 
جنگافروزانی به آن دامن زنند، جهان را سالها 
به عقب میکشاند. از تروریسم یازده ســپتامبر 
نه قربانیان بی عدالتی حاکم بر جــهان مـا، کـه 

عاملین بی عدالتی سود خود را میبرند.  
شارون نخســت وزیـر اسـرائیل بـه نحـو 
زمختی این بهرهبرداری را به نمــایش گذاشـت. 
دیگرانی نیز هستند که پختهتر و ظریفتر عمل 
ــر جـهان را  می کنند و منویات خود در آقایی ب
ــی  با ساختن ببری کاغذی به نام تروریسم عمل
میکننــد و در شــــرایط خدشـــهدار کـــردن 
ــها، شـیپور  همبستگی مردم و شکاف میان ملیت
جنگ و حتــی جنـگ مقـدس (جنـگ صلیبـی) را 

مینوازند.  
جهان ما، بر مناســباتی ناعادالنـه اسـتوار 
است. قدرت عظیم اقتصادی و سیاسی ـ نظامی 
آمریکا، با مناسبات نابرابر اقتصادی، به تقسیم 
ــرف و ثـروت در سـوی دیگـر  فقر برای یک ط
ـــادی برخــی  دسـت میزنـد. سـاختهای اقتص
ــن  کشورها را منحرف، یا به بحران میکشد. ای
ــی خـود و در جـهت  ابرقدرت، با دخالت سیاس
منافعش، با حمایت از عنــاصر مرتجـع وابسـته 
ــن سرنوشـت مـردم در  به خود، مانع حق تعیی
برخی کشورها شده و سیستمهای استبدادی و 
فاسد را علیه مردم، مورد حمایت قرار میدهـد. 
ایـن دولـت، در جـهت منـافع خـــود از برخــی 
مناقشات بینالمللی که تجسم آشکار بی عدالتی 
ــل و فصـل  و ستم ملی است، جانبداری و از ح
مسـالمتآمیز آنـها جلـوگـیری میکنـــد. ایــن 
ابرقــدرت، متفرعانــه بســیاری از توافقـــهای 
بینالمللی را که از طریق مجامع بینالمللی ارائه 
ـام  می شوند و در جهت بهبود هرچند جزئی نظ
جهانی هستند، نظیر مصوبات مربوط به دادگاه 
ــــت و  بینالمللــی، کنفرانســهای محیــط زیس
معاهدات منع گسترش هستهای نمیپذیرد و… 
اکـثریت عظیمـی از مـردم جـهان، در زنـدگــی 
ــت  روزمرۀ خود، نقش آمریکا را در فقر و فالک
ــــن  اقتصادیشــان، محرومیــت از حــق تعیی
ــان،  سرنوشـت خویـش و سـرکوب آزادیهایش
ظلم و ستم ملی، جنــگ و ویرانـی و تـهدید بـه 
ــس میکننـد و سیاسـتهای  نیستی و نابودی لم
ــیز مشـاهده  این دولت را در یک کلمه، نفرتانگ
میکنند. هر مبارزهای که علیه این بـی عدالتیـها 

باشد بدون تردید مورد استقبال قرار میگــیرد. 
ولـی روشـن اسـت کـه واکنـش تروریســتی و 
ــه بـه کـار و زنـدگـی  حملۀ نظامی به مردمی ک
خود مشغولند، علیرغم ظــاهر تنـد و آتشـینش، 
ـــال  حتـی اگـر آغشـته بـه ارتجـاع مذهبـی امث
بنالدن نیز نباشد، همانطوری کــه اشـاره شـد، 
نه علیه بی عدالتیها، که وسیلهای برای بقای بی 
ـــر  عدالتـی مـیگـردد. نـه بـی عدالتـی حـاکم ب
ــه جـهانی شـدن، هیچکـدام  سیاست جهانی و ن
مجوزی برای تروریســم یـا توجیـه تروریسـم 

نیست. 
ـــی  سیاسـت نفرتانگـیز ایـاالت متحـده ب
تردیـد یکـی از عوامـل زمینـه سـاز تروریســم 
میباشـد. ایـن دولـت، هـم اکنـــون در تــدارک 
ــگ  سـرکوب شـبکههای تروریسـتی اسـت. جن
جدیدی در شرف تکویــن اسـت و چـه بسـا تـا 
انتشار این نوشته، آتــش آن برافروختـه شـده 
باشد. مسبب نفــرت، بـه مجـازات عنـاصری از 
ــته  میـان قربانیـان سیاسـت خـود مصمـم گش
ــگ علیـه تروریسـم،  است. آنچه مسلم است جن
ــات گذشـتۀ آمریکـا محـرز  همانطوری که عملی
ساخته است، بیش از همه قربانیــان خـود را از 
ــه  میان مردمی میگیرد که حتی اگر کاری هم ب
سیاست داشته باشند، بــا تروریسـم بیگانـهاند. 
اما فراتر از آن، جنگ علیه تروریسم به رهبری 
ایاالت متحدۀ آمریکا، حاصلی جــز ریشـهدارتر 
ــت. بـه ایـن دلیـل  کردن تروریسم نخواهد داش
بدیهی که جنگ و ویرانی خانه و کاشانۀ مــردم 
ـــهان  سـتمدیده و محـروم ایـن یـا آن نقطـۀ ج
سیاست آمریکــا را تنـها نفرتانگـیزتر خواهـد 
ــاید علیـه تروریسـم  ساخت. با این وجود، آیا ب
ــاید بـدون درنـگ بـه ایـن  مبارزه کرد؟ آری، ب
مبارزه مبادرت ورزید. تروریسم مثل یک بمب 
ساعتی است که شمارش معکوس برای انفجار 
آن آغاز شده اســت. خنثـی کـردن ایـن ”بمـب“ 
وظیفـهای عـاجل و درنگنـاپذیـر اســـت. ایــن 
خواست طبیعی هر انســانی اسـت کـه بـه حـق 
احسـاس خطـر مـی کنـد. خنثـی کـردن عــاجل 
تروریسم نمیتواند و نباید مانع از آن گردد که 
بـه ”تولیدکننـدگـان“ ایـن بمـب نـیز پرداخـــت. 
مبارزه علیه تروریسم، مبارزهای برای دفـاع از 
ــرای مقابلـه بـا ایجـاد شـکاف  جان انسانها و ب
ـــتگی آنــها در  میـان مـردم و در جـهت همبس
راستای مبارزهای اجتماعی و سیاسی علیه بـی 

عدالتی است. 
 

ــــق دادگـــاه  تروریســم را بــاید از طری
بینالمللی مورد تعقیب قــرار داد. بدیـهی اسـت 
ــه  ایـن دادگـاه هنـوز رسـمیت نیافتـه و از جمل
ـــه در مقــابل شــکلگــیری آن  کشـورهایی ک
ـــت ایــاالت متحــدۀ  سـنگاندازی میکننـد دول
آمریکاست. ولــی ایـن مـانع نمیشـود کـه ایـن 
ــه  مطالبه مطرح گردد. اگر بر این توافق باشد ک
ــود و اگـر ایـن  باید این ”بمب ساعتی“ خنثی ش
امر بدیهی را نیز بپذیریم که باید راه حل عملـی 
ــم) آلترنـاتیوی واقعبینانـه  (و اگر بتوانیم بگویی
باید ارائه شود، دادگــاه بینالمللـی راه حلـی در 
این جهت اســت. آمریکـا جنـگ خـود را جنگـی 
ــی  طوالنی اعالم کرده است. اما این جنگ طوالن

بیراههای اســت کـه اگـر اهـداف دیگـری را در 
خود پنهان نکــرده باشـد، راه بـه خنثـی کـردن 
شبکههای تروریســتی نمیبـرد. در مقـابل ایـن 
ــی علیـه تروریسـم  بیراهه، طرح دادگاه بینالملل
ــق نیـابد، لیکـن آلترنـاتیو  گرچه به سرعت تحق
واقعبینانهای است که چشـمانداز جـهانی کمـتر 

ناعادالنه را نیز مد نظر دارد. 
ــبات بینالمللـی  کاهش بی عدالتی در مناس
و در رأس آن خارج شــدن آمریکـا از سـودای 
ــر گفتگـو و  آقائی بر جهان و گردن نهادن آن ب
مذاکره و توافق با ســایر اعضـای سـازمانهای 
ــری از مبـارزه  بینالمللی، به عنوان عرصۀ دیگ
علیـه زمینـههای شـکلگـیری تروریسـم بـــاید 
مطـرح شـود. ایـاالت متحـده آمریکـا بـــاید از 
ـــهای بینالمللــی در زمینــۀ  سـرتافتن از توافق
ــظ  دادگـاه بینالمللـی، توافقـات مربـوط بـه حف
ــی مربـوط بـه  محیط زیست، توافقهای بینالملل
ــــالحهای هســـتهای و…  منــع گســترش س

خودداری نماید. 
ــژه  حـل و فصـل مناقشـات منطقـهای بوی
مسئلۀ فلسطین در چارچوب مصوبات سازمان 
ملل که آمریکــا تـاکنون بـا حمایتـهای خـود از 
دولت اسرائیل، مانع آن شده است، باید توسـط 
ایاالت متحــده پذیرفتـه شـود. یکـی از عنـاصر 
زمینهساز تروریســم برخـورد آمریکـا بـا ایـن 

مسئله طی دهههای گذشته بوده است.  
ــا در  دخالتـهای سیاسـی و نظـامی آمریک
دورافتـادهترین منـاطق جـــهان بــرای اعمــال 
ــا آن کشـور یـا  سیاستهای خود بر مردم این ی
منطقه باید قطع گردد. نیروهای نظامی آمریکــا 
ــد. دخـالت  باید به سربازخانههای خود برگردن
در حق تعیین سرنوشت مردم از طریق کودتــا 
یا تحمیل کارگزاران خود به این یا آن ملت باید 

پایان یابد. 
ـــاالت  برخـالف آنچـه برخـی مفسـرین ای
ــه  متحده مطرح میکنند، تروریسم تنها تهاجم ب
”تمدن“، ”آزادی“ و ”جهان آزاد“ نبوده، بیش از 
آن زمینـــه در سیاســـت دولـــت آمریکـــــا، 
منفعتجویـی و پیامدهـای آن داشـــته اســت. 
بنابراین راه مقابله با این زمینه، تغییر و تحــول 
در سیاسـتهای ایـن ابرقـدرت اســـت کــه بــه 
ــاره شـد. امـا نبـاید نـاگفتـه  خطوطی از آن اش
گذاشـت کـه تروریسـم سـاخت ایدئولـوژیـــک 
خویش را نیز دارد که از جمله بر پایــۀ ”حـق و 
باطل“، در وجه اسالمی آن، استوار اســت. ایـن 
ــم  ساخت ایدئولوژیک که از عناصر متعدد به ه
باقتهای تشــکیل میشـود و احسـاس نفـرت را 
ـــها در  صورتبنـدی ایدئولـوژیـک میدهـد، تن
نظامهای استبدادی میتوانــد تولیـد و بـازتولید 
ـــهای سیاســی  گـردد. دموکراتیزاسـیون نظام
موجود، بویژه در منطقـۀ کشـورهای اسـالمی، 
ـادی و  که بدون اصالحات عمیق سیاسی، اقتص
اجتماعی غــیرممکن اسـت، یکـی از ضروریـات 
ـــتفادۀ  مبــارزه علیــه ایدئولــوژی مــورد اس
ـــک کــالم،  شـبکههای تروریسـتی اسـت. در ی
ــگ، بلکـه  مبارزه علیه تروریسم نه از طریق جن
از راه دموکراتیزاسیون مناســبات بینالمللـی و 

نظامهای سیاسی پیش میرود. 
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اعالم مبارزه با تروریسم از سوی حکومت اسالمی ایران عوام فریبی است 
احمد آزاد  

ــزرگـترین و خونیـن تریـن  در حالی که ب
عملیات تروریستی چنددهه اخیر بی صــاحب 
مانده و هیچکس حاضر به پذیرش مسئولیت 
ــهان در تـب وتـاب مبـارزه بـا  آن نیست ، ج
ــر مـی بـرد و هـر کـس سـعی  تروریسم بس
میکند تا از این آب گل الود ماهی بگیرد . در 
ـــدار مبــارزه بــا  حـال حـاضر همـه پـرچم
تروریسـم شـــده انــد . ظــاهرا فعــال تنــها 
تروریست موجود ”اسامه بن الدن“  اســت و 
ــبختی بـزرگـی اسـت کـه در  بس . این خوش
ــها یـک تروریسـت  آغاز قرن بیست و یکم تن
در جهان وجود دارد که آن هم بــزودی ، بـا 
توجه به شــدت و غلظـت سـخنان رهـبران و 
سیاستمداران جهان در مبارزه با تروریســم، 
ــده و قـرن بیسـت و یکـم بـه قرنـی  نابود ش

بدون تروریسم تبدیل خواهد شد !!! 
ــن قـرن متاسـفانه بـدون  باید گفت اگر ای

خونریزی و ترور شروع نشد ، ولی حداقل با  
ــر قـرن هـا متمـایز  یک شوخی بزرگ از دیگ
ــم  است . تروریست ها در مبارزه با تروریس
ـــی ربــایند. از  گـوی سـبقت را از یکدیگـر م
امریکا و نقش وی در گسترش تروریسـم در 
جهان و از اروپائیان که دست کمــی ازبـرادر 
ــی کنیـم، کـه  بزرگتر خود ندارند صحبتی نم
ــت . از آریـل  این روزها بسیار گفته شده اس
شـارون جـالد صـبرا و شـــتیال و حکومــت 
اسرائیل نیز میگذریم . از رهبران دیکتــاتور 
کشور های خاورمیانه هـم سـخنی بـه میـان 
نمی آوریم ، در این مجموعۀ در هــم ، جـالب 
تر از همه حکومت جمهوری اسالمی است . 

حکومت جمهوری اسالمی از زمان شـکل 
گیری خود تا کنون ، که بیش از بیست و سه 
سال از آن می گذرد ، کارنامه درخشـانی در 
ـــل و خــارج از  عملیـات تروریسـتی در داخ
کشـور دارد . دادگـاه هـای چنـــد دقیقــه ای 
وکشتار های سال های اول انقــالب ، کشـتار 
هزاران زندانیان سیاسی در شهریور 1367 ، 
اعزام گروهای تــرور بـرای کشـتن مخالفـان 
ـــون دکــتر  رژیـم در خـارج از کشـور همچ
عبدالرحمان قاسملو ، دبیر کل حزب دمکرات 
ــن از  کردستان ایران، دکتر شرفکندی و دو ت
همراهـان وی در رســتوران میکونــوس در 
آلمان، دکتر بختیار آخرین نخست وزیر شاه 
در پاریس و بسیاری دیگر از مخالفین رژیــم 
که بنا به آمــار بـه بیـش از هشـتاد تـن مـی 
ــان و  رسـند ، قتـل روشـنفکران و نویسـندگ
ـــور توســط  فعـالین سیاسـی در داخـل کش
باندهای سیاه تحت کنترل وزارت اطالعات و 
ـــیاری  از جملــه قتلــهای زنجــیره ای و بس
اقدامـات تروریسـتی دیگـر ، نشـــانه هــائی 
هستند که از حافظه ملت ایران  پاک نخواهند 
ــها  شـد . شـاید بـه تـوان گفـت کـه ایـران تن
ــه رهـبران حکومتـی اش در  کشوری است ک

یک دادگاه کشور ثالث به تروریســم متـهم و 
ــوز  محکوم شده است . پرونده میکونوس هن
ــن پرونـده از  باز است و بخشی از متهمان ای

مقامات باالی حکومتی هستند . 
اما اکنون ، بدنبال این عملیت تروریســتی 
ــه جلـوی  در خاک آمریکا، حکومت اسالمی ب
ــم  صحنه آمده و اندر باب مبارزه با تروریس

به جهانیان اندرز و رهنمود می دهد .  
در روزهای اول و در شرائطی که خطــر 
حمله نیروهای نظامی امریکا به ایران وجــود 
ــاح خامنـهای و اسـالم پناهـان دو  داشت، جن
ــته و خـاموش شـدند  آتشه، قدر عافیت دانس
ــاتمی  ومیدان را برای حریف سیاسی خود خ
ـــکوی   و اصـالح طلبـان خـالی گذاشـتند تاس
ــم را از آن خـود  قهرمانی مبارزه با تروریس
کنند . خاتمی و اصالح طلبان از عافیت طلبــی 
ــدان  جنـاح مقـابل بـهره بـرده و یکـه تـاز می
سـخنرانی انـدر بـاب مبـارزه بـا تروریســم 
شدهاند . خاتمی که پس از انتخابات به ندرت 
ــابل تـهاجم جنـاح  سخنرانی می کرد و در مق
ــود ، نـاگـهان  مقابل به گوشه عزلت خزیده ب
جانی تازه یافته و بــه میـدان آمـده اسـت . و 
روزی نیست که پشت میکروفون و بلندگوئی 
ظـاهر نشـود . دیگـر اصـالح طلبـان نـیز بــه 
فراخور حال خود با وی همراهی می کنند .  
در طول بیش از دو دهه حکومــت اسـالم 
بر ایران ، سردمداران حکومت اســالم چنـان 
ثروت اندوختــه انـد کـه حـاضر نیسـتند بـه 
خاطر چند فقره شعار ناقابل ضد امریکائی و 
بخصوص شعار ” مرگ بر امریکــا“ در نمـاز 
جمعه ها ، ” بیزنس “ پر منفعــت خـود را بـه 
ـــیروی  خطـر اندازنـد و بـا پرقـدرت تریـن ن

نظامی جهان خود را درگیر کنند .  
ــه در مقـابل  خامنه ای بدنبال سکوت اولی
مسئله تروریسم و محکوم کردن کمرنگ و با 
اما واگر، مجددا برای حفظ رهبری جبهه ضد 
امپریالیستی جهان اسالم ، رهبری امریکا در 
مبارزه جهانی با تروریســم را رد کـرد . امـا 
رفسنجانی بالفاصله وارد میدان شد و اعالم 
کرد که در صورت رهبری سازمان ملــل در 
ــاده  مبـارزه جـهانی بـا تروریسـم، ایـران آم
همکاری است . در مقابل جناح خاتمی از ایـن 
موقعیت کامال بهره بــرداری کـرده و در پـی 
بدسـت آوردن برخـی از مواضـع از دســـت 
ـــه سیاســت  رفتـه گذشـته ، بویـژه در زمین
خارجی ، هستند که درایـن اواخـر بـه شـدت 
زیر فشار خامنه ای ،مجددا گردش جـدی بـه 
ــائی کـرده بـود .  سمت شعارهای ضد امریک
اگر سکوت و موضع گــیری بسـیار کمرنـگ 
ضد امریکائی خامنه ای - رفسنجانی ناشــی 
از عافیت طلبی است ، برای خاتمی و اصــالح 
طلبان تنها محکوم کردن تروریسم دیگران و 
ــالم  خاموشی در باره تروریسم حکومتی اس

و سـابقه بیسـت ســـاله آن، فرصتطلبــی و 
عوام فریبی است .   

ترور ریشه در جان اسالم دارد و بخشی 
از تفکر مذهبی و وسیله مهمی برای بقای این 
تفکـر اسـت . از همـان سـالهای اولیـه شــکل 
ــان پیـامبر، قتـل  گیری حکومت اسالم در زم
مخالفان محمد و اسالم به دســتور وی وبـر 
ــای قرآنـی صـورت مـیگرفتـه  اساس آیه ه
ـان،  است.  قرنها است که حذف فیزیکی مخالف
از سـوی دسـتگاه مذهبــی اســالم ، دنبــال 
ــتند  میشود . کافر و مرتد مستحق مرگ هس
و منافق بدتر از کافر است . چــوب تکفـیر در 
ــس بـر  دستان مالها همچون شمشیر داموکل
باالی سر هر صــدای دگراندیشـی در حیطـه 
اسالم قرار دارد . پوست حالج را می کننـد و 
ــی کننـد . احمـد کسـروی را در  در آن کاه م
ــرور میکننـد ، محمـد جعفـر  صحن دادگاه ت
ـــایند و  پوینـده و محمـد مختـاری را مـی رب

جسدشان را در بیایبانها رها میکنند ، …. 
حکومت اسالمی ایران توسط خمینی پایه 
ریزی شده است . خمینــی از اولیـن سـالهای 
فعالیت خود بــر اسـاس سـنت ، تـرور را بـه 
ــرده و پایـه  بخشی از ابزار کار خود تبدیل ک
گذار فدائیان اسالم بود . این خمینی است که 
ـــان  در تابسـتان 67 فرمـان قتـل عـام زندانی
ــی  سیاسی را صادر می کند . و باز این خمین
ــه هـای  است که در تکفیر نویسنده کتاب ” آی

شیطانی “ ، فرمان قتل وی را می دهد .  
ـــه ای  امـروز جانشـینان خمینـی از خامن
ــه بـه  گرفته تا خاتمی بارها تکرار کرده اند ک
خمینی اقتداء کرده و حکومت اسالمی ساخته 
و پرداخته وی را ادامــه مـی دهنـد . چگونـه 
میتوان به حرف های دنباله روان خمینی در 
مبارزه با تروریسم باور داشت . ساده است 
ــژه وقتـی  تروریسم را در جمالتی کلی و بوی
ــرای  مربوط به دیگران است محکوم کرد و ب
عالج آن نســخه پیچیـد ، امـا آنجـا کـه بـاید 
ریشه های این تروریسم طرح شود ،ســکوت 
ــود کـرد کـه بـه مـا  اختیار کرد و چنین وانم

مربوط نیست .   
ریشه های تروریسم در جهل و نادانی و 
فقر و بی عدالتی است و مبارزه با آن، جدای 
ـــل نخواهــد بــود .  از مبـارزه بـا ایـن عوام
تروریسم مذهبی بسیار خطرناک است بویژه 
زمـانی کـه بـا حکومـــت همــراه میشــود . 
جمهوری اسالمی مبلغ جهل و خرافه پرستی 
ــته جـز  است و ظرف بیست و سه سال گذش
فقر و بی عدالتی بیشتر، چیزی نصیب مــردم 
ــا  ایران نکرده است . این حکومت نمی تواند ب
تروریسم مبارزه کند و آنچه که میگوید جز 

عوام فریبی چیزی بیش نیست .  
8 مهر 1380 ـ 30 سپتامبر 2001     
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ــا رویدادهـای روز   واکنش در برخورد ب
 یادآوری قرینههای تاریخی عمده است: 
 1914، ”بارباروسا“ و ”پرل هــاربور“ در 
ــهها  در 1962. اما هیچکدام از این قرین
ــه  دثۀ اخیر همخوانی ندارند، رویدادی ک
ــدام  ـامی مـوارد ”تبلیغـات از طریـق اق
اکنون انجام گرفته، بیش از همه جــالب 
نین تخریبی از نمادها در برابر آســمان 
ــه ضربتـی، موجـی از  د، رویدادی که، ب

و بی اطمینانی را جاری میسازد.  
 جهان، چنان که باید، از جنگــی علیـه 
سخن میگویند، ولی این دشمنی اســت 
ه آن، پایانی قابل پیشبینی ندارد. برای 
ه در شهرها و یــا کشـورهایی زنـدگـی 
ه تـا بـه حـال شـاهد چنیـن خشــونتی 
ــدت زمـانی، آن احسـاس  تکم برای م
ــل   با زندگی مدرن، تا اندازۀ زیادی، زای
ــیج  ال، این جنگ، جنگی به معنای بس
داف اســتراتژیک و یـا قـابل محاسـبۀ 
ــن جنـگ، اولیـن جنـگ  ت. همچنین، ای
 و یکـم هـم نیسـت: همـان طـور کـه 
وزنی“، ”یوبا“، ”تتوو“، ”جافنا“ و ”کابل“ 
از ”بیتالمقدس“ و ”مدهلین“، میتوانند 

ی دهند. 
که در برخورد با این رویداد، بر آدمکشی 
ــن  شمپوشی نمیکنند ولی میخواهند ای
رح نمایند که چرا سایر مناقشات، مــورد 
ــع شـدهاند، حـق دارنـد  ی و اخالقی واق
بکنند. بیشترین قربانیان این مناقشــات، 
ــیر  ی هستند که در اینگونه درگیریها گ
ــود  هر صورت، یازده سپتامبر حادثهای ب
ــایش،  صر به فرد از نظر شکل و پیامده
ــر همـۀ مـا،   گسترده بسیاری را در براب

 آتی، میگذارد. 
ــه برمـی   سئوال به علت یا عامل حادث
ن گروه از افراد، که اکثر آنها هم از شبه 
ــد، ایـن اقـدام را طرحریـزی  تان بودهان
ـل عمـدۀ آن را بـاید در شـکل گـیری 
ــتجو کـرد.  د و فراگیر در غرب آسیا جس
 کشورهای این منطقه، دولـت مرکـزی 
ف شده و یا کامًال فروریخته است، چنان 
ــالهای 1970 و 1980، و یـا  بنان، در س
ــن دسـته از   و یمن در دورۀ اخیر. در ای
ــها عمـًال از کنـترل   مناطق مهمی از آن
 و یا خود دولت در پی حفظ و حمایت از 
ــر، مـانند ”القـاعده“، اسـت،  سلح خودس
ــۀ  گ خشونت و عوامفریبی مذهبی، زمین
افته است. این مسئله، از طریق پیونــد و 
ــات افغانسـتان، عـراق و  از پیش مناقش
 به لحــاظ تـاریخی از یکدیگـر متمـایز 
سـالهای اخـیر، پیچیدهتـر شـده اســت. 
ر در این مناقشهها، اعم از ناسیونالیست 
(صـدام حسـین) و اسـالمگرا (اســـامه 
دف مقاومت در برابــر غـرب و متحـدان 
ــهمتر از   را، مشترک و یکی میبینند. م
ند و اتصــال ایـن مناقشـات را فرصـت 
ی بسیج نیروی بیشتر در راستای هدف 

 
 
 

ـــن کنــترل  عمـدۀ خویـش، یعنـی در دسـت گرفت
کشورهای خود، مییابند. 

آماج اصلی 11 سپتامبر، قدرت آمریکا، و یا آنچه 
ــوان جـهان ”متمـدن“ یـا  با نوعی اهمالکاری به عن
”دموکراتیـک“ تعریـف میشـود، نبـود بلکـه خــود 
ــود. ”بـنالدن“، بـا ایدهآلـهای  دولتهای خاورمیانه ب
ارتجـاعی اجتمـاعی و سیاســـیاش،  و خصومــت 
ــیز،  شدیدش با زنان و مسلمانان شیعه، قبل از هر چ

تهدیدی علیه آنهاست. 
ــو ایـن رویدادهـا  دومین مسئلۀ کلی، که در پرت
ــا  برجسته میشود، مسئلۀ خشونت، و پدیدۀ مرتبط ب
ـد  آن، ”تروریسم“ است. در این زمینه، به نظر میرس
ـاکند،  که دو گونه بحث و گفتار، که هر دو هم خطرن
بیش از همه جاریست. از یکسو، طراحان و عــامالن 
ــونتبار ضربتـی علیـه  این اقدام، و سایر اقدامات خش
ــق  مردمان غیرنظامی، بر این اعتقادند که برای تحق
ــونت افراطـی قـابل توجیـه  یک هدف سیاسی، خش
است. از سوی دیگر، دولتهای بسیاری در جـهان، در 
خاورمیانـه و منـاطق دیگـر، و از جملـه روســـها در 
چچنی، بر این باورند که توسل به خشونت زیــادی، 

در دفاع از دولتشان، توجیهپذیر است. 
اینـها مسـایلی نیسـتند کـه براسـاس تعـــاریف 
ــوش  دلبخواهی با آنها برخورد شود. وقتی که جرج ب
ــد، طبعـًا بحـث  رویداد 11 سپتامبر را محکوم میکن
ــه او و اسـالف وی از آنـها  گروههای دیگری نیز ک
حمایت کردهانــد (مجـاهدین افعـانی، ”کنـترا“هـای 
نیکاراگوئه، و اخیراً شورشیان جنوب سودان) به میان 
میآید زیرا کــه اینـها را هـم، بسـیاری، تروریسـت 
میدانند. قابل توجه است که چپ نیز، به نوبۀ خـود، 
طی مدتی طوالنی نسبت به این مســئله بـی توجـه 

بوده است. 
همۀ فرهنگها و همۀ دولتها، قطعًا اصل مقاومت 
عادالنه در برابر فشار و سرکوب را قبول دارند. همۀ 
ــان کـه در  آنها، همچنین، دفاع از خود دولتها را، چن
منشور سازمان ملل نیز آمده است، مجاز میدانند. به 
ـــوش کــرد کــه کــاربرد واژۀ  عـالوه، نبـاید فرام
”تروریسـم“، نـه بـه عنـوان شـاخص تاکتیکـــهای 
شورشگران، بلکه به مثابه یکی از ابزارهای سیاسـت 
ــا،  دولتی، در انقالبهای فرانسه و روسیه، آغاز شد. ام
در هر صـورت، یـک رشـته اصـول کلـی نهفتـه در 
مباحث تاریخی و یــا در قوانیـن بینالمللـی، و از آن 
جمله در کنوانسیونهای ژنو، وجود دارند که مشخص 
ــها، چـه خشـونتی را  میکنند دولتها و یا مخالفان آن

میتوانند، بطور مشروع، به کار گیرند. 
ــها و از ناسـازگـاری  لکن صحبت از جنگ تمدن
میان ارزشهای غربی و اسالمی، در تناقض آشکار با 
بحثی مفید پیرامون مسئلۀ توسل به خشــونت، قـرار 
ــا  میگیرد. این صحبتها صرفاًزائیدۀ خصومت غرب ب
ــرچسـبی تحمیـل شـده بـر مسـلمانان  اسالم و یا ب
ــالم و  نیست، چرا که برخی کسان در خود جهان اس
در میان جامعۀ مسلمانان اروپای غربی نــیز هسـتند 
که به این عوامفریبی متوسل میشوند و در برخــورد 
ــای 11 سـپتامبر هـم، بالفاصلـه چنیـن  به رویداده
حرفهایی را بر زبان آوردند. با به میان کشیدن جنگ 
ــرای یـافتن  فرهنگها و یا جستجو در کتب مقدس ب
نقل قولهایی در تأئید یا رد خشونت و مقاومت، بحث 

در این باره به جایی نخواهد رسید. اگر قرار بر کند و  
 

ــان میتـوان متـون، سـنتها و  کاو باشد، در همۀ ادی
سوابقی را یافت کــه بـه خشـونت، تـرور و قربـانی 

کردنـهای نابخردانــه توســط افــراد، مشــروعیت 
میبخشند. چنان که در عصر حاضر نیز، تروریسم از 
جانب کاتولیکهای ایرلندی، آدمکشان هندو مذهــب، 
گروههای مسلح سهیونیســت، متعصبیـن بودایـی، و 
ــه کـار گرفتـه شـده  مبارزان اسالمگرا، و دیگران، ب
است. هم از اینروست که طرح ”گفتگو“ بین مذاهب 
و میان تمدنها که، در سالهای اخــیر، بـا حسـننیت 
مطرح شده و مورد حمــایت بسـیاری در غـرب و در 
ــت، ناکـافی  اسـت.  جهان اسالم هم قرار گرفته اس
ــه مجـرد  طبعاً، همزیستی بهتر از جنگ است، ولی ب
پذیرفتن فرق اساسی و مشروعیت ایــن فرهنگـها و، 
نتیجتاً، پذیرش ضمنی مفسران و تعبیرگران آنها، که 
ــکیل میشـود، در  معموًال از پیرمردان ریش بلند تش

یک تار عنکبوتی گرفتار میشوید. 
چارچوب مناسب برای برخورد به این مسایل، و 
مسایل مربوط به مناقشات دولتها و اختالفـات درون 
آنـها، اساسـاً فرهنگـی نیسـت بلکـــه چــارچوبــی 
ــر قوانیـن بینالمللـی و اصـول  جهانشمول، مبتنی ب
ــوب، تمـایزی بیـن  سازمان ملل است. در این چارچ
ــدارد و از آن نـوع  ”غربی“ها و مردمان دیگر وجود ن
زبان و بیان انحصاری و اختصاصی نیز، که اخیراً هم 
ــتمداران و روحـانیون بـه آن  تعداد بیشتری از سیاس

توسل میجویند، پرهیز میکند…. 
ـــاریخی و سیاســی، در  نارسـایی قرینـههای ت
ـــه گروهــی از  برخـورد بـا رویدادهـای اخـیر، توج
نویسـندگـان و تحلیلگـران را بـه تعـابیر کتابـــهای 
مذهبی، و یا به سمت ادبیات، جلــب میکنـد… در 
پرتو بازتاب جهانی این رویدادها، و در نقطــۀ مقـابل 
حرفهای بی معنی راجع بــه جنـگ فرهنگـها کـه از 
شرق یا غرب به گوش میرسد، شــاید مناسـبترین 
سخن از آن ”جــان دان“ باشـد کـه نوشـت: ”هیـچ 

انسانی جزیره نیست“.  
مسایل برخاسته از بعد از 11 سپتامبر، همۀ افراد 

روی زمین را در برابر خود قرار میدهد. 
 

ـــــــــــــــــــــــ 
فرد هالیدی، استاد روابط بینالمللــی ”مدرسـۀ اقتصـاد و علـوم 
سیاسی لندن“ است که پژوهشها و آثار او پیرامون جنگ ســرد، 
ــزایی  برخوردار است. عالوه بر کتاب ”دیکتاتوری و توسعه“ او ـ کــه اوضاع جهانی و منطقۀ خاورمیانه، از اهمیت و شهرت بس
ــده و منتشـر شـد ـ مقـاالت  در اوان انقالب به فارسی برگردان

بسیاری از وی نیز تاکنون به فارسی ترجمه شده است. 
این مقاله در نشریۀ ”گاردین هفتگــی“ مـورخ 3 اکتـبر 2001، 
ــهایی از آن در اینجـا آورده شـده  درج گردیده که ترجمۀ بخش

است. 

صحبت از جنگ تمدنها معنی ندارد 
فرد هالیدی
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احمد آزاد   
اهداف هژمونی طلبی امریکا 

در پس پرده مبارزه با تروریسم 
 

جای تاسف بسیار دارد که در آغاز هزاره 
سوم میــالدی بـاید هـزاران امریکـائی در یـک 
عملیـات تروریسـتی کشـته شـوند تـا رئیـــس 
جمهور امریکا بپذیرد ، که در گوشــهای دیگـر 
ــدگـی را بـر  از این جهان حکومتی ارتجاعی زن
مردمان خود سیاه کرده و  مشوق تروریســم 

است .  
” جورج دبلیو بوش“ رئیس جمهور امریکـا 
عصر پنجشــنبه در مقـابل کنگـره امریکـا طـی 
سخنانی مــی گویـد کـه ، مـردم افغانسـتان بـا 
گرسـنگی مواجـه هسـتند ،کـه تحـت ســـیطره 
ــان ، بسـیاری از مـردم  حکومت ارتجاعی طالب
ــد ،  ناگزیر به ترک خانه و کاشانه خود شده ان
که زنان حتی اجازه ندارند به مدرسه برونـد و 

داشتن یک تلویزیون جرم محسوب می شود .  
ــه نمـایندگـان  آنچه رئیس جمهور امریکا ب
کنگره گفــت تـازگـی نـدارد . سـالها اسـت کـه 
ــای آزادی  مخـالفین حکومـت طالبـان و نیروه
ــهان، از چـهره  خواه و مدافع حقوق بشر در ج
مخوف و ارتجاعی طالبان ســخن مـی گوینـد . 
ــون بـه نـاگـهان رئیـس  آنچه باعث شده تا اکن
جمهور امریکا به طرح این فجایع در افغانستان 
بپـردازد ، یقینـا نـه از سـر انسـان دوســتی و 
احـترام بـه حقـوق انسـان هـا ،کـه ناشـــی از 
حوادث اخیر و لزوم آماده کردن ذهــن مـردم 
ــه حملـه نظـامی بـه  امریکا و جهان برای توجی

افغانستان است .  
رئیس جمهور امریکا بهتر از هر کس دیگر 
می داند که ظرف بیست سال گذشــته ، امریکـا 
چه نقشی در حوادث داخلی افغانستان و در به 
ــم  قـدرت رسـیدن طالبـان داشـته اسـت . از ه
پاشـیدن اتحـاد جمـاهیر  شــوروی ســابق و 
ــه ،  تشـکیل کشـور هـای مسـتقل آسـیای میان
ــود  ژئوپولیتیک منطقه را تغییر داد . بویژه وج
ذخائر سرشار نفت و گــاز در جمـهوری هـای 
تــازه تاســیس ترکمنســــتان ،تاجیکســـتان، 
ازبکسـتان ، قرقیزسـتان و قزاقسـتان و لــزوم 
ــال آن بـه بازارهـای  یافتن راهی امن برای انتق
جهان ، به مسئله جــدی سـرمایه داری جـهانی 
تبدیل شد . انتقال نفت و گاز این کشــور هـا از 
سه راه، روسیه، ایران و افغانستان ـ پاکسـتان  
ـــهای نفتــی غربــی  راه  ممکـن اسـت . کمپانی
افغانستان -پاکستان رابر دو راه دیگر ترجیــح 

می دادند . 
ــه طالبـان بـدون  بر کسی پوشیده نیست ک
کمکهای مالی عربســتان سـعودی و پشـتیبانی 
لجسـتیکی و نظـامی پاکسـتان و بـا موافقـــت 
رهبران امریکا و تحت رهبری سازمان  ” ســیا 

ــتان  “ ، قادر نبودند از محدوده مرز های پاکس
ــن  و افغانستان پیشترروند . در جنگ داخلی بی
طالبان و دیگــر گـرو هـای مجـاهدین افغـانی ،  
ـــزار  میلیونـها انسـان آواره شـده و صدهـا ه
ــن  افغانی کشته شدند . طالبان با به دست گرفت
قدرت ،  قوانین سنت را برپا کرده و در کمــال 
شقاوت و بی رحمی و با کشتن و مثلــه کـردن 
هـزاران نفـــر حکومــت نــاب محمــدی را در 

افغانستان برقرار کردند .  
دولت امریکا به خوبی از تفکــرات و روش 
ــان بـا خـبر  های حکومتی قرون وسطائی طالب
بود . ولی این مانع از این نشــد کـه از طالبـان 
برای رسیدن به قــدرت حمـایت نکنـد .  آقـای 
بوش به کنگره امریکا گزارش نداد کــه طالبـان 
چگونه با کمک امریکا و متحدان وی در منطقه  
ــی  به قدرت رسیدند . سال ها قبل منافع سیاس
ــی کـرد کـه دولتمـردان  و مالی امریکا  حکم م
امریکا براقدامات ارتجاعی این حکومــت چشـم 
ــی اکنـون کـه محـدوده اقدامـات  فروبندند . ول
تروریسـتی و خشـونت بـار ایـن حکومـــت از 
ـــا  افغانسـتان خـارج  و بـه درون خـاک امریک
ـــاگــهان  کشـیده شـده اسـت ،الزم اسـت تـا ن
احساسات انسان دوستی رهــبران امریکـا بـه 
ــردن  جوش آید و برای نجات جهان و از بین ب
ــامی بـه افغانسـتان را  تروریست ها ، حمله نظ

تدارک کنند .  
ــتانه  جهان قبال این گونه اقدامات بشردوس
امریکـا را تجربـه کـرده اسـت . ســـال هــای 
متمادی امریکا ومتحدین اروپائی وی در مقابل 
دالرهای نفتی عراق ، وسائل و تجهزات نظامی 
ــت فروختنـد و در جریـان جنـگ  به این حکوم
ایران و عراق نیز از وی کامال پشتیبانی کردند 
. در این سال ها هیچ کس اشاره ای بــه روش 
های حکومتی فاشیستی صدام در عراق و رنج 
و درد مردم این کشور نکرد . امــا زمـانی کـه 
ــت حملـه  صدام متوهم از این پشتیبانی به کوی
کرد، به ناگهان جهان متوجه چهره خون آشام 
ــد و سـربازان  و دیکتاتور منش حاکم بغداد ش
امریکائی برای نجات بشریت از ایـن غـول بـی 
ــرای عربسـتان شـتافتند و  شاخ و دم  به صح
کویـت را آزاد کردنـد . و بـرای تنبیـه صــدام،  
وی را برسر قدرت نگهداشته و مردم عراق را 
ــون بیـش از  محاصره اقتصادی کردند .  و اکن
ــامی امریکـا بـرای  ده سال است که نیروی نظ
ــه  کنـترل محـاصره اقتصـادی عـراق در منطق

باقی مانده است .  
امروز نیز در پس فریادهای آقــای رئیـس 
جمـهور امریکـا ” یـا بـا مـن هسـتید، یـــا بــا 
ــتهای امپریالیسـتی امریکـا  تروریستها“ سیاس
ــه نیویـورک و واشـنگتن بـه  نهفته است . واقع
هژمونی طلبهای امریکــا فرصـت مغتنمـی داده 
است تا با تکیــه بـر افکـار عمومـی مـردم ایـن 
کشـور و جـهان غـــرب ، جناحــهای معتــدل 
ـــود را  حکومـت را کنـار زده و سیاسـتهای خ

پیش برند . هدف این سیاست قبل از هــر چـیز 
یافتن جای پای ثابت در آســیای میانـه اسـت . 
به لحاظ استراتژیک این منطقه اهمیت بسیاری 
دارد . چه از نظــر ذخـائر نفـت و گـاز و مـواد 
دیگر کانی و چه از نظر موقعیت سوقالجیشی 
آن در غرب آسیا . از زمــان  سـقوط حکومـت 
شاه در ایران تا کنون چنین موقعیــت مناسـبی 
برای تثبیت یک جای پای ثابت در ایــن منطقـه 

برای امریکا پیش نیامده بود .  
ـــا  حملـه نظـامی امریکـا بـه افغانسـتان ام
میتواند با وقایع غیر پیش بینی روبرو شــود . 
حمله نظامی کالسیک و تداوم حضــور ارتـش 
ــت روحیـه ضـد  امریکا در افغانستان ، به تقوی
ــدید مذهبـی و گسـترش  امریکائی ، تمایالت ش
ـامید  خشونت و تروریسم در منطقه خواهد انج
ــالمی ایـران و نیروهـای مذهبـی  . حکومت اس
منطقه نمی توانند در بلند مدت نسبت به اشغال 
خاک یک  کشور مسلمان توسط ارتش امریکــا 
،بـی تفـاوت بـاقی بمـانند و همیـن امـر خطــر 

گسترش جنگ را با خود همراه خواهد داشت .  
اگر چه در مقابل عملیــا ت تروریسـتی در 
ــران ابـراز تاسـف کـرده و  امریکا ، حکومت ای
جناح های حکومت عمدتا دســت خـاتمی را در 
ــد . امـا بـاید  گفتگو در این مورد باز گذاشته ان
ـــه جنــاح خامنــه ای و فــوق  دقـت داشـت ک
ــه حکومـت  مرتجعین حکومت ایران ،که نوعا ب
طالبان غبطه می خورند ، نمــی تواننـد در بلنـد 
ــا  مدت این سیاست سکوت و همراهی ضمنی ب
امریکا را دنبال کنند . این سیاست قبــل از هـر 
چـیز در مقـابل شـعار هـای ضدامپریالیســتی 
ــها قـرار داشـته و موقعیـت رهـبری  آتشین آن
جنبش اسالمی ضد امریکائی را از آنها خواهـد 
ــتان و بویـژه طوالنـی  گرفت . جنگ در افغانس
ـــرا ایــن جنــاح را وادار بــه  شـدن آن نـاگزی
موضعگیری خصمانه نسبت به امریکا کرده و 
خطر ورود ایران به درگیری افغانستان را بــه 

دنبال خواهد داشت .  
ــال حـاضر امریکـا از طریـق  اگر چه در ح
نخست وزیر انگلستان ” تونی بلر“ می کوشــد 
تـا بـا مذاکـره بـا مقامـات جمـهوری اســالمی 
حداقل بی طرفی ایران را در این مداخله نظامی 
ــن روشـن اسـت کـه اوال  بدست آورد ، ولی ای
خاتمی تعیین کننده سیاست در ایران نیســت و 
دوما جناح خامنه ای نمی تواند موقعیــت خـود 
در رهبری جهان اسالم را برای مدت طوالنــی 

به خطر اندازد .  
جنگ در افغانستان اقدام سیاسی است کــه 
آینده آن روشن نیست . در هر حال نتیجه ایـن 
جنگ احتمالی هرچه باشــد ، مـردم افغانسـتان 
در وهله اول و مردم دیگر کشــورهای منطقـه 
خواهند بود که هزینه این مــاجراجوئی را بـاید 

بپردازند  .  
1 مهرماه 1380  ـ 23 سپتامبر 2001 
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تولید خالص  
سرویسهای آمریکائی 

 
ــوءقصدهای آمریکـا، قبـل از  ”متهم اصلی س
اینکه در مقابل شـیطان بـزرگ قـد علـم کنـد 

توسط سازمان سیا ساخته شد“.   
(ریشارد البوویرا)1  

 
ماریـان2 (Marianne) : سیاســـت ایــاالت 
متحــده طــی ایــن چندیــن دهــه، در مقـــابل 
ــا ابـهام کـامل روبروسـت، آیـا  اسالمگرایان، ب
ــد  آمریکائیان کسانی را مورد حمایت قرار دادن

که هدف نهائی درهم شکستن آنها بود؟ 
ــترین ابـهامی وجـود  ریشارد البوویرا: کم
ندارد. ایــن سیاسـت از 13 فوریـه 1945 یعنـی 
ــس از قـرارداد یالتـا هیـچ تغیـیری  هفت روز پ

نکرده است.  
در آن زمان سلطان ابن ســعود وارث یکـی 
از قبـایل سـعودی کـه هیچگونـه مشـــروعیتی 
ــت و از  جهت ادارۀ اماکن مقدسۀاسالم را نداش
ـــت، بــا  سـال 1932 حـاکمیت شـکنندهای داش
روزولت که طرف پیروز جنگ جهانی دوم بود 
بـر روی کشـتی (Queen – Sea) در کانــال 
سوئز مالقات و از وی تقاضــای حمـایت کـرد. 
ایـن پشـتیبانی بـه قیمـت واگـــذاری انحصــار 
ــترین ذخـایر نفـت  بهرهبرداری از یکی از بزرگ

دنیا به آمریکا، صورت گرفت.  
پنتاگون سریعاً دست به کار شــد و تمـامی 
طرفهای ذینفع در این وصلت را گرد هـم آورد. 
عربستان نــه تنـها بـه جـهت اقتصـادی منـافع 
امریکا را تأمین میکــرد، بلکـه نفـوذ آن، جـهت 
ــه عنـوان  مقابله با رژیمهای پیشرو منطقه که ب
اقمار شــوروی شـناخته میشـدند تعیینکننـده 
بود. بنابراین سعودیها، برای موجه نشان دادن 
ـــود بــر مکــه و مدینــه، در انظــار  تولیـت خ
کشورهای عرب و مسلمان، دست به کار خـرج 
کردن پول نفــت و کمـک بـه تمـامی گروهـهای 
اسالمی از اخوانالمســلمین در سـالهای 1960 
گرفته تا گروههای مسلح امروزی، شدند. بدون 

استثناء.  
 

م: و پنتاگون هم آن را تأئید میکند؟ 
ر. ل.: پنتاگون فعاالنه در این روند حضــور 
ـــۀ 70 شــکل  دارد و بـا ورود اسـرائیل در ده
ویژهتری به خود میگیرد. یک ژنرال اسرائیلی، 
عضو سابق ”شــین بـت“ سرویسـهای امنیتـی 
دولت اسرائیل، خود به روشنی با من در میــان 
گذاشـت کـه آنـها بـه کمـک آمریکـا بـا ایجــاد 
تسـهیالت و کمـک مـالی، بـه گســـترش نفــوذ 
حماس به قصد شکســتن سـازمان آزادیبخـش 

فلسطین و الفتح یاری رساندند. 
در جریـان جنـگ افغانسـتان جـهت بـه دام 
انداختـن شـوروی، آمریکائیـــان از جریانــات 
اسالمی رادیکال بهره گرفتند و حتی در شرایط 
عقبنشینی ارتش سرخ از افغانستان هــم آنـها 
از ایـن عـادت قدیمـی خـود دسـت برنداشــتند. 
بدون اینکه کمترین توجهی به عواقب بعدی آن 
در این کشور و یا ســایر نقـاط داشـته باشـند. 
ــارتر، همیـن  برژینسکی، مشاور سابق جیمی ک
ـــده،  اواخــر اعــالم داشــت کــه ایــاالت متح
اسـالمگرایان چینـی (ایگورهـا) را دقیقـاً شــبیه 
ــــن  آنچــه در افغانســتان گذشــت، علیــه چی
ــــد! همینطـــور در  کمونیســت تقویــت میکن
ازبکستان و تاجیکستان و کشــورهای سـاحلی 

دریای خزر، جایی که مخازن نفتی هزارۀ جدید 
در آن قرار دارد.  

 
م: در واقـع بـاید گفـت، بـنالدن بـــه ایــن 
موقعیت نمیرسد اگر حمــایت فعـال آمریکـا را 

پشت سر خود نداشت؟ 
 

ابعاد خسارت سوءقصد آمریکا  
به زبان چند رقم 

 
ـ 6962 نفـر مـرده و نـاپدیـد شــده؛ در 
نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا. (منبع: 

فرانس پرس) 
ـــارتی کــه  ـ 292 میلیـارد فرانـک، خس
ـــه متحمــل گردیدهانــد.  شـرکتهای بیم

(منبع: والاستریت ژورنال) 
ــک در فاصلـۀ 10  ـ 22800 میلیارد فران
تا 21 سپتامبر در بورس جهان بــر بـاد 

رفته است. (منبع: مجلۀ اکسپانسیون) 
ـ 63 ملیـت، رقمـی اسـت کـه در مــورد 
قربانیـان ایـن حادثـه داده شـده اســت. 

(منبع: اکسپانسیون) 
 

ــــالص  ر. ل.: بــنالدن در ابتــدا تولیــد خ
سرویسهای آمریکاییست.  وی در ســال 1979 
در استانبول بـه کمـک آنتـن سـازمان سـیا در 
ترکیه، مأمور استخدام مجاهدین و اعــزام آنـها 
به افغانستان در قالب بریگاد معروف بینالمللی 
میگردد. ولی، در جریان عمل و زمانی کــه در 
کوهستانهای افغانستان در میان مجاهدین قرار 
مـیگـیرد، او خودمختـاری پیشـه میکنــد و از 
ــد.  فرمـان قیـم خـود (آمریکـا) سـر بـاز میزن
بـنالدن تحـت نفـوذ یکـی از اعضـای حمــاس 
فلسـطین بـه نـام شـیخ عبدالـلــه اعظـــم، بــه 
تئوریسین جهاد بر روی کــرۀ زمیـن و بویـژه 

علیه شیطان بزرگ آمریکا تبدیل میشود. 
 

م: در سـال 1994 ملیـت سـعودی وی بـــه 
درخواست آمریکا لغو میشود… 

ــن اقـدام اهمیـت چندانـی  ر.ل.: به تنهایی، ای
ــانی کـه همچنـان در عربسـتان  ندارد. فقط کس
ــت خونـی دارنـد همچـون  هستند و با وی قراب
برادر و برادر ناتنی به 58 نفر میرسند. و این، 
ــعآوری پـول و انتقـال آن را بسـیار  امکان جم

آسان میسازد.  
او با هواپیمای جت خصوصی خود همیــن 
ــهای  اواخر در جلو چشم و بغل گوش سرویس
ــه لنـدن سـفر کـرد. او در انگلسـتان  انگلیسی ب
انجمنی دایر کرده است با اعتبار و قدرت و یک 
شـاهزادۀ ســـعودی ســخنگوی آن میباشــد. 
ــاد گروهـهای رقیـب  سازمانی که در صدد اتح
اسالمگراست و بنالدن مایل اســت متحدکننـدۀ 
ــر شـود. متحدکننـدۀ  بزرگ این گروهها جلوهگ
فرقـههایی کـه نمیتوانسـتند بـدون پشــتیبانی 
ـــروز  آمریکـا زائیـده شـوند. آمریکـایی کـه ام

خواهان نابودی آنند. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 ـ (Richard Labeviéra)،  ســـردبیر رادیــــو 
بینالمللی فرانسه و نویسندۀ کتاب دالرهای ترور). 
ــاریخ انتشـار 20  2 ـ یکی از هفتهنامههای فرانسه، ت

سپتامبر. 
 

وقتی مجلس… 
از صفحۀ 5 
 سرمایـههای صنعتـی بـه ســـرمایههای 
تجاری و سوداگری ندارد. این واقعیتی است 
که صنــایع نسـاجی ایـران، بسـیار قدیمـی و 
کهنــه اســت. سالهاســت کســی در آنــــها 
ــتگاهها  سرمایهگذاری مجدد نکرده است، دس
فرسوده شده و نیاز به بازسازی دارنــد. در 
عین حال این صنعت به مواد اولیه، بویژه نخ، 
وابسـته اسـت. متأسـفانه صنعـت تولیـد نــخ 
ــه رشـد نکـرده و صنعـت  همپایۀ تولید پارچ
ــخ  نسـاجی ایـران نـاگزیـر بـه وارد کـردن ن
میباشد. همین وابستگی کار را مشــکلتر هـم 
میکنـد. نـرخ برابـری ریـال بـا دالر بســیار 
باالست و تهیۀ مواد اولیه از خارج گران تمام 
ــینآالت،  میشود. با توجه به فرسودگی ماش
ــائین تولیـد میکننـد و  کارخانهها با ظرفیت پ
نهایتاً تولیدات آنها نه از نظر  مرغوبیـت و از 
نه نظر قیمت قابل رقابت با واردات پارچـه از 

خارج از کشور نیست.  
در کوتـاه مـدت تـأمین سـرمایه، بــرای 
ســرمایهگــــذاری مجـــدد و بازســـازی 
ماشینآالت از یکسو و تأمین امکانات الزم 
ــی در ایـران  برای گسترش صنعت ریسندگ
ــاً هـر طرحـی کـه پیشـنهاد  الزم است. طبع
میشود باید راهکارهــایی را جسـتجو کنـد 
ـــرمایهها در  کـه از سـرازیر شـدن ایـن س
ــیری  بخشهای دیگر بویژه سوداگری جلوگ

کند. 
طرح فعلی مجلس زمانی مفید بود که از 
یکسـو امکـــان اخــراج کــارگــران را بــه 
ـــر  کارفرمایــان نمــیداد و از ســوی دیگ
میتوانست سرمایهگذاری مجدد حاصل از 
ــات را  فـروش زمینـهای مرغـوب کارخانج
تضمیـن کنـد. در چنیـن حـالتی، ایـن طــرح 
کارفرمایـان را تشـویق میکـرد تـا کمبــود 
سرمایه برای نوسازی و گسترش کارخانه 
را از طریق فروش سرمایۀ غیرمولد، زمیـن 

کارخانه، فراهم کنند. 
متأسـفانه ایـن ایـــده کــه میتوانســت 
امکانی برای حل بخشی از مشکالت صنایع 
ـــد، پــس از تصویــب  نسـاجی ایـران باش
ــل، بـه امکـانی بـرای اخـراج  مجلس، در عم
وسیع کارگران، بستن کارخانــهها و خـارج 
کردن ســرمایههای موجـود در ایـن بخـش 
ــل شـده اسـت. از ایـن مجلـس  صنعت تبدی
اصالحطلب بیش از این انتظاری نمیرفت. 

بـه دنبـال تصویـب ایـن قـــانون، تنــها راه 
گسـترش اعتراضـات کـارگــری و بویــژه 
ـــتر کــارگــران در  همـاهنگی هـرچـه بیش
اعـتراض و مقابلـه بـا ایـن قـــانون، بــرای 
جلـوگـیری از اجـرای ان ازیکســـو و وادار 
ــود در مجلـس، در پـس  کردن نمایندگان خ

گرفتن این قانون میباشد. 
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وزیر خارجۀ بریتانیا در تهران 
 

ــتقرار جمـهوری  برای اولین بار، پس از اس
اسالمی در ایران، وزیر امــور خارجـۀ انگلیـس 
ــهران رفـت  در سوم مهرماه (25 سپتامبر) به ت
ــم بـه  تا با رئیس جمهوری و وزیر خارجۀ رژی
ــاع  گفتگـو پـیرامون مناسـبات فیمـابین و اوض

جاری بینالمللی بپردازد.  
مسافرت باالترین مقام دیپلماســی بریتانیـا 
بـه ایـران، موفقیتـی بـرای دولـت خـاتمی کـــه 
ـــی“ در  خواسـتار پیشـبرد سیاسـت ”تنشزدای
ــهبود مناسـبات بـا اروپـای  روابط خارجی و ب
ــوده اسـت، محسـوب مـی شـود. ولـی  غربی ب
ــفر صرفـاً محصـول آن سیاسـت  انجام این س
ــرا کـه چنـد مـاه پیـش از آن، دیـدار  نیست، زی
وزیر خارجۀ پیشین این کشــور، رابیـن کـوک، 
که از مدتها پیــش برنامـهریزی شـده بـود، بـه 
خاطر تنشهای موجود در روابط بین دو دولت، 
به تعویق افتاده بود. آنچه که انجام این سفر را 
ــداد تروریسـتی  عملی و تسریع کرد، همانا روی
ــود کـه جنـب و  بزرگ 11 سپتامبر در امریکا ب
ــاتیک و  جـوش فوقالعـادهای در عرصـۀ دیپلم
سیاسی، خصوصاً در منطقــۀ خاورمیانـه و در 
ــت. چنـان  همسایگی افغانستان، پدید آورده اس
که جانشین رابین کــوک، جـک اسـترا، نـیز در 
آسـتانۀ سـفر خـود بـه تـهران تصریـح کــرد: 
ــق اولیـه قـرار بـود کـه در مـاه  ”براساس تواف
ــد  نوامبر به ایران بروم. پس از مذاکراتی که بع
از وقوع حمالت تروریستی به آمریکا صــورت 
گرفت و بعــد از گفتگـوی تونـی بلـر بـا رئیـس 
جمهوری ایران، تصمیم گرفتیم که این ســفر را 

زودتر انجام دهیم“. 
ــب، هـدف عـاجل از سـفر وزیـر  بدین ترتی
خارجۀ انگلیس، در چارچوب تالشــهای جـاری 
ایـن کشـور و آمریکـا بـــرای تشــکیل نوعــی 
ــه تروریسـم، آگـاهی از  ”ائتالف“ بینالمللی علی
نظرات مقامات حاکم بر ایــران و، احیانـاً، جلـب 
ــه بـوده اسـت.  نظر و همکاری انها در این زمین
جـک اسـترا در ایـن بـاره، ضمـن اشـاره بـــه 
محکوم کردن حمالت تروریستی اخیر از سوی 
مسئوالن جمهوری اسالمی، گفــت: ”ایـن دیـدار 
فرصتی خواهد بود برای رسیدن به یک توافــق 
ــه بـا تروریسـم“ و  جمعی در منطقه برای مقابل
ــن اسـت در ایـن بـاره صحبـت  افزود: ”ما ممک
کنیم که آنها [مقامات ایرانی] چه کمــک دیگـری 
میتوانند ارائـه کننـد. آنـها خـود تجربیـاتی در 
رابطه با طالبان دارند کــه میتوانـد درک مـا از 
وقایع را بیشتر کند“. همزمــان بـا سـفر وزیـر 
خارجۀ انگلیس، این دولت از وعدۀ پرداخـت 25 
ــد کمـک بـه همسـایگان افغانسـتان  میلیون پون
برای مقابله بــا مشـکالت ناشـی از پنـاهندگـان 

جدید افغانی نیز خبر داد. 
در هر حال، اوضاع جدید ناشی از حــوادث 
اخیر آمریکا، شرایطی را پدید آورد که روابــط 
متقابل بین دولتهای ایران و انگلیس نــیز مـورد 
ــها قـرار بگـیرد.  بررسی و مذاکرۀ نمایندگان آن
استرا اظهار امیــدواری کـرد کـه دیـدار وی از 

تهران ”فرصتی دیگــر بـرای گشـودن عصـری 
جدید در همکاریهای میــان ایـران و انگلسـتان“ 

باشد. 
ــس، نـه تنـها در  مناسبات بین ایران و انگلی
دورۀ تاریخی طوالنی، بلکه در دوران حــاکمیت 
ـــیز، فــراز و فرودهــای  جمـهوری اسـالمی ن
ــایل داخلـی و  متعددی را شاهد بوده است. مس
کشمکشـهای جـاری جناحـــهای حکومتــی در 
ایران، عالوه بر مسایل و مالحظات منطقـهای و 
ـــر در  بینالمللـی، همـواره یکـی از عوامـل مؤث
ـــط آن بــا  افزایـش یـا کـاهدش تنـش در رواب
انگلستان بوده است. در این کشور نیز، کــه بـه 
ــاهنگی  صـورت سـنتی همیشـه همراهـی و هم
بیشتری با سیاست خارجی آمریکــا، در قیـاس 
با دیگــر دولتـهای عمـدۀ اروپـای غربـی، دارد، 
غالباً اختالف نظر و منافع در مورد گسترش یا 
عدم گسترش مناســبات بـا جمـهوری اسـالمی 
ـــال، حجــم  وجـود داشـته اسـت. در همیـن ح
ــا انگلسـتان  مبادالت و روابط اقتصادی ایران ب
ــه کـاهش  نسبت به دوران پیش از انقالب، رو ب
گذاشته و در میان طرفهای تجــاری ایـران، آن 
کشور به ردههای پنجم یــا ششـم پـائین آمـده 

است. 
ـــدی از  صـدور ”فتـوا“ی قتـل سـلمان رش
جـانب خمینـی در ســـال 1367، امیدهــا و یــا 
ــس  توهمات راجع به بهبود مناسبات فیمابین، پ
از پایان جنــگ هشـت سـالۀ ایـران و عـراق، را 
زایل کرد و دور تازهای از تشــنج و بحـران در 
ــد. بعـد از ان نـیز، بـه  روابط دو دولت آغاز ش
تناوب و یا برحسب اقتضای منازعــات درونـی 
ــی، ”جاسـوس“بگـیری،  جناحهای رقیب حکومت
گروگانگیری و یا گروکشی در این باره، غالبـاً 
ــالمی  از شگردهای مورد استفادۀ جمهوری اس
و از مسایل جاری در روابط متقابل دو کشـور 

بوده است. 
در اواخـر سـال 1375، دار و دسـتۀ جنــاح 
خامنهای، با پیشبینی انتخاب قریبالوقوع ناطق 
نوری به ریاست جمهوری (در خرداد 1376) و 
ــبتاً کـامل قـوا در دسـت ایـن جنـاح،  قبضۀ نس
درصـدد زمینـهچینـی بـرای بـهبود روابـط بــا 
ــده بودنـد و، بـه همیـن منظـور،  انگلستان برآم
محمدجواد الریجانی را برای مذاکــره بـه لنـدن 
ــد. امـا افشـای مذاکـرات پنـهانی  فرستاده بودن
الریجانی با نیک براون (رئیس ادارۀ خاورمیانۀ 
ـــــه تنــــها آن  وزارت خارجـــۀ انگلیـــس) ن
زمینهچینیها را نقش بر آب کرد بلکه رسـوایی 
ــاطق نـوری و حامیـان آن ببـار  تازهای برای ن
آورده و، در نهایت، نیز به شکست فضاحتبار 

وی در انتخابات کمک کرد. 
پـس از روی کـار آمـدن خـاتمی و اعـــالم 
سیاست ”تنشزدایی“، ظاهراً زمینه برای بهبود 
ــوز مسـئلۀ  روابط با لندن نیز فراهم شد. اما هن
ــانع  ”فتوا“ی قتل نویسندۀ ”آیههای شیطانی“، م
ـــی در ایــن راه بــود. در ســال 1377،  بـزرگ
مناسبات دو دولت حالت عادی یافت و ســفرای 
انها مبادله شد و ایـن در حـالی بـود کـه، طبـق 
ـــی، دولــت ایــران  گـزارش مطبوعـات انگلیس
ــه از اجـرای ”فتـوا“ی قتـل  ”متعهد“ شده بود ک

سلمان رشدی خودداری کند. هرچند که دولــت 
ــال آن بـوده و هسـت کـه سـهم  انگلیس به دنب
خود را در مناسبات اقتصــادی خـارجی ایـران 
(و از جمله مشارکت در توســعۀ منـابع نفـت و 
ــد و بـه همیـن قصـد هیئتـهای  گاز) افزایش ده
ــۀ ایـران  اقتصادی و بازرگانی خود را نیز روان
ــر  کـرده اسـت، ولـی هنـوز اختـالف و تنـش ب
روابط متقابل سایه افکنده که تأخیر سفر وزیر 

خارجۀ پیشین هم از آثار آن بوده است. 
ــرازی  از مذاکرات جک استرا با خاتمی و خ
نیز، تا جایی که در رسانهها انتشار یافتــه، جـز 
ــهبود و توسـعۀ مناسـبات،  توافق کلی بر سر ب
ــود. بنـابراین، بـرای  چیز دیگری آشکار نمیش
ـــرات  ایـن کـه معلـوم شـود حـاصل ایـن مذاک
ــد“ در روابـط دو دولـت  گشایش ”عصری جدی
بوده یا نه، باید منتظر توافقات و اقدامات بعدی 
طرفین، بــاقی مـاند. گذشـته از ان کـه، اوضـاع 
ـــیز  جـاری و صفبندیـهای اخـیر بینالمللـی ن
میتواند موانع و، یا برعکس، محرکهای تازهای 

در توسعۀ این روابط پدید آورد. 
اما پیش از این که این مجهوالت در معادلــۀ 
مناسـبات فیمـابین آشـکار شـود، واکنشـــهای 
برخی از محافل و جریانات نسبت به سفر جک 
ـــد کــه  اسـترا، در هـر دو کشـور، نشـان دادن
ــبات بـه ایـن سـادگیـها هـم  گسترش این مناس
نیسـت! در همـان هنگـام سـفر وزیـر خارجــۀ 
ــی  انگلیس به تهران، برخی از مطبوعات حکومت
نوشتند که وی در مذاکرات خویش بــا مقامـات 
جمهوری اسالمی، اسرائیل را به عنــوان دولـت 
تروریستی محکوم کرده اســت! وزیـر خارجـۀ 
ــه ایـن مطلـب را تکذیـب و بـر  انگلیس بالفاصل
حمایت همیشگی دولت متبوع خویــش از رژیـم 
ــرد. یـک روز پـس از  حاکم بر اسرائیل تأکید ک
مسافرت جک استرا، رهــبر رژیـم اسـالمی، در 
دیدار با خانوادۀ ”شهدا“، آمریکا را چنان به باد 
ــت کـه شـعار ”مـرگ بـر آمریکـا“ی  انتقاد گرف
”حضار“ را به دنبال داشــت. ایـن دفعـه، نوبـت 
بعضی ازروزنامهها و محافل انگلیسی بود کـه، 
ــخنان خامنـهای، وزیـر خارجـۀ  با استناد به س
انگلستان را سرزنش کنند که چرا، در حالی کـه 
سیاسـت و مواضـع ایـران نسـبت بـه غــرب و 
ــه ایـن کشـور  مسئلۀ تروریسم عوض نشده، ب
سـفر کـرده اسـت. عـالوه بـر اینـها، برخــی از 
مقامات آمریکایی نیز سفر بی موقع جک استرا 

به تهران را مورد انتقاد قرار دادند. 
در هر صورت، مسافرت رئیس دیپلماســی 
انگلستان به تهران نشانۀ آشکاری از تمایل این 
ــران اسـت.  دولت برای بهبود روابط با دولت ای
انگلستان نیز مانند دیگر دولتهای اروپای غربی 
آمـادگـی آن را دارد کـه بـه منظـــور توســعۀ 
مناسـبات سیاسـی و اقتصـادی بـا جمـــهوری 
اسالمی، نقض آشکار و مستمر حقوق بشــر از 
جانب این رژیم را نادیده انگارد. ولی، صرفنظر 
از شرایط جهانی و منطقــهای، همـواره فعـل و 
انفعاالت و کشمکشهای داخلی هم وجود دارنــد 
که تحقق این خواست را به تعویق انداخته و یــا 

با موانع تازهای روبرو نمایند. 
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”سیاست و تشکیالت“، برای رفرم یا براندازی و انقالب 
جمشید  

ـــق (ن. ق.) بــا عنــوان (کــدام  نوشـتۀ رفی
ــار شـمارۀ  سیاست، کدام تشکیالت) در اتحاد ک
ــت. اینکـه بـاالخره یکـی از  86، جرقۀ امیدی اس
ــاد و تکویـن  رفقایی که به گمانم از قضا در ایج
(اتحـاد عمـل پـایدار سیاسـی) نقـش بســـزایی 
داشته، در نقد این اتحاد قلــم زده اسـت، بسـیار 
ـــت. ایــن امیــدواری از آنجــا  مثبـت و نیکوس

برمیخیزد که: 
اوالً ـ بـا بررسـی کارنامـۀ (اتحـــاد عمــل 
ـــار  پـایدار سیاسـی) و نقـد عملکـرد آن در انظ
ــــع  اپوزیســیون دموکراتیــک ـ انقالبــی، موان
ــت و همچنیـن معضـالت  گسترش و عدم موفقی
ـتیابی و  سیاسی ـ نظری و عملی و چگونگی دس
ــد توسـط (اتحـاد) شـناخته  جذب نیروهای جدی
خواهد شد. و در همین راستا پایههای گسترش 
آن مستحکم مـیگـردد. و بـی تردیـد تجربـهای 
ــاد)،  است فراروی حتی آنان که جدا از این (اتح
ـــپ دنبــال  اتحادهـای دیگـری را در جنبـش چ
ـــن خــود گــامی در راه تکویــن  میکننـد، و ای

آلترناتیو دموکراتیک ـ انقالبی خواهد بود. 
ثانیاً آنکه هم از این نظرگاه میتوان به نقد 
و بررسی ضعفها و کمبودهای برنامۀ ســازمان 
و همچنیـن خـط مشـی سیاسـی آن و از همـــه 
مهمتر سمت و هدف سیاستهای اتحاد و ائتالف 
ــراوت و تحـرک و  آن دست یازید و آن را از ط
ـــالوه بــر آن  شـادابی برخـوردار سـاخت و ع

ذهنیگری و احیاناً انحرافات آن را زدود.  
ـــۀ  بـی تردیـد عـدم ارائـۀ تـاکنونی کارنام
(اتحاد) جهت نقــد و بررسـی مـورد پرسـش و 
جای تأسف دارد. امید که این مهم هرچه زودتر 
انجام گیرد. اما آنچه که بیشتر میخواهم بــدان 
بپردازم مسئلۀ مبانی نظری است کــه رفیـق (ن. 
ــترش اتحـاد و یـا عـدم  ق.) به عنوان موانع گس
ـــت از ایــن  موفقیـت آن و راه حلـهای برونرف
ورطه بیان میکند. گرچه رفیق (ن. ق.) تا حدود 
ـــع را  زیــادی مشــخص و صریــح ایــن موان
برمیشمرد. ولی آنجا که به ارائۀ راه حل بــرای 
برونرفت از این ورطه میپردازد، به کلیگوئــی 
و طــرح پیشــــنهادهای مبـــهم، ناروشـــن و 
نامشـخص مـیپـردازد. بـی تردیـد در شــرایط 
حـاضر و اوضـــاع و احــوال کنونــی جنبــش 
ـاع  اجتماعی میهنمان و همچنین با توجه به اوض
ــر  اپوزیسیون و سالها در خارج از کشور به س
بردن این متد هیچ کمکی در راستای اصـالح یـا 
ــترش خـط مشـی جنبـش چـپ و  توسعه و گس
تشکیل اتحاد یا جبهه الزم نخواهد بود و عالوه 
ـــش اجتمــاعی  بـر آن کـه هیـچ کمکـی بـه جنب
میـهنمان نیسـت، نمیتوانـد در خدمـت فاصلــه 

گرفتن از متد و نظرات سنتی قرار گیرد. 
اما از دیدگاه رفیق (ن. ق.) موانعــی کـه در 
سر راه گســترش (اتحـاد) وجـود دارد و او بـه 
آنها اشاره و روی آنها متمرکز گردیده عبارتند 

از: 

1ـ درک حـاکم بـر (قـرارداد) پالتفـرم یـــا 
ــر  (اتحاد) ”درکی سنتی است و اصوالً مشتمل ب
هدف سرنگونی رژیم اسالمی و اهــداف بعـد از 

سرنگونی“ است.  
2 ـ ایـن درک بـــه ”مبــارزات سیاســی و 
ـــارور  اجتمـاعی قبـل از سـرنگونی در جـهت ب
ساختن فرهنگ و جنبش اجتماعی باور نـدارد و 

به طرح  نقشهای نمیپردازد“. 
3 ـ ”اتحاد از تشکیالت بستهای برخـوردار 
ــی  است و این نوع تشکل خود مانع ارتباط واقع
و تأثیر متقابل میــان محیـط و (اتحـاد) خواهـد 
شــد“ و بــرای برونرفــت از ایــن وضعیـــت 
ــه  راهحلهایی که رفیق (ن. ق.) یافته و آن را ارائ
میکند، عبارتند از اوالً (اتحاد) نیــازمند بـازبینی 
(قرارداد) است. ”تمرکز نیروهای فکری (اتحــاد) 
ــی“  برای فائق امدن بر معضالت نظری ـ سیاس
ـــت را  فاصلـه گرفتـن از درک سـنتی، (کـه دول
ــتن  دستگاه سلطه میداند) و ضمن در نظر داش
اشـکال مسـالمتآمیز بـر سـرنگونی دولـت بــه 
عنـوان شـکل تحقـق انقـالب تـأکید دارد. ثانیـــاً 
پرداختـن بـه مشـــکل بــزرگ اپوزیســیون در 
ـــود یعنــی سیاســتهای راهــبردی  تمـامیت خ
(استراتژیک)“. البته استراتژی مورد نظر رفیــق 
عبارتست از ”تحول دموکراتیک ضروری برای 
ایران بر دو پایۀ تغییر رژیم مذهبی از یکســو و 
دگرگونی فرهنگ ســنتی جامعـه و شـکلگـیری 
ــی  عنـاصر جامعـۀ مدنـی از سـوی دیگـر“. و ب
ـــن  تردیـد اتحـاد و ائتالفـهای ضـرور حـول ای
اسـتراتژی و نسـبت بـه آن بـاید سـمتگـــیری 

داشته باشد.  
اما برای آن که بنیاد و جوهــر درک رفیـق 
را دقیقتـر دریـابیم نـــاچــاراً نظــرات وی در 
ــرار  نوشـتههای دیگـر وی را مـورد بررسـی ق

میدهیم: 
ـ رفیق (ن. ق.) در نوشــتۀ (طـرح قطعنامـه 
ــد: مبـارزات مـردم  دربارۀ اوضاع…) مینویس
”اصالحـات سیاسـی در رژیـم اســـالمی را در 
شرایط کنونی دنبال میکند“. هدف این مبارزات 
و تغییرات ”علیه استبداد مذهبی استقرار رژیمی 
که ساختار آن مبتنی بر اصول ســاختار دولـت 
ــی بـر رأی و ارادۀ مـردم  سیاسی مدرن و مبتن

میباشد“. 
گرچه در همین چند جمله با توجه به اینکه 
به زعم رفیق، درک سرنگونی ”ســنتی“ اسـت و 
”کارگشا“ نیست و هدف، اصالحات سیاسی در 
ــــل بخـــش  رژیــم اســت، و در نتیجــه حداق
”غیراستبدادی“ ایــن رژیـم پتانسـیل و ظرفیـت 
تغیـیر دارد و میتوانـــد در تحــوالت پیدایــش 
ــۀ مدنـی شـرکت  فرهنگ مدرن و استقرار جامع
جوید و به عنوان بخشــی از نیروهـای اتحـاد و 
ــن اسـاس دیـدگاهـها و  ائتالف تلقی گردد. بر ای
ــمت و هـدف و مشـی ائتـالف و  چارچوب و س
اتحاد کامالً روشنتر میشود. ولی من در ادامه 

تالش میکنم این ائتــالف و اتحادهـا و حـاصل 
آن را به گونهای روشنتر دنبال کنم. 

ــی  شاید جای تأکید داشته باشد که: اول: ب
ــه تودههـا و  تردید هر نیروی سیاسی با اتکاء ب
درک سمت اصلی و تعیینکنندۀ مبــارزات عینـاً 
ـــه امکانــات  جـاری جامعـه و شـرکت در آن ب
ـــا و  گســتردهتری بــرای ســازماندهی تودهه
ــودهای و  پیدایش و گسترش تشکلهای مستقل ت
همچنیـن گسـترش آگـاهی تودههـا و فرهنـــگ 
متناسب با آن، دست مییابد. و بــر ایـن اسـاس 
امکـــان حفـــظ و گســـترش دســــتاوردهای 
ـــی و همچنیــن اســتحکام  دموکراتیـک ـ انقالب

بنیادهای آن را، فراهم و توسعه دهد.  
دوم: لزومــاً شــکل انکشــاف و توســعۀ 
ــها و تنـها از یـک  تحوالت دموکراتیک جامعه تن
ــه یـک شـکل نخواهـد بـود.  مسیر و ضرورتاً ب
ـــهوری  بطـور مثـال امکـان ایـن کـه رژیـم جم
ــه (بـه  اسالمی به هر شکلش با یا بدون ولی فقی
عنوان اصلیتریـن مـانع تحـول دموکراسـی در 
ایران) به اشکال دیگر مانند انتخابات و یــا… از 
ــود دارد. شـکل انقـالب  میان برداشته شود وج
بسته به مقاومت طبقۀ حاکم میتواند قهرآمیز و 
ــد. و مقـاومت طبقـۀ حـاکم  یا مسالمتآمیز باش
ــاعی  عمدتـاً بـه عوامـل عینـی اقتصـادی ـ اجتم

بستگی دارد.  
ــدرن  سـوم: ایـن کـه دو مقولـۀ سـنت و م
ــبت  اموری نسبی هستند. کمااین که مدرنیته نس
ــه میتوانـد سـنتی تلقـی شـود.  به پست مدرنیت
مدرن خود از ســنت زائیـده میشـود. چـرا کـه 
هیچ چیز نمیتواند از هیچ زاده شود. نفی سنتی 

یقیناً باید نفی دیالکتیکی باشد. 
اما بــه نظـر میرسـد جوهـر درک مـدرن 
رفیق (ن. ق.) بــر ایـن بنیـاد اسـتوار اسـت کـه 
ــــردازان اصلـــی و اولیـــۀ  اندیشــۀ نظریــهپ
مارکسیســتی یــا بــه قــــول رفیـــق (ن. ق.) 
اندیشههای سنتی بر از میــان برداشـتن دولـت 
ـــودهای و یــا  سـرمایهداری در اشـکال قیـام ت
ــان  اشکال دیگر تأکید دارد. باید تأکید کنم که آن
بـر شـکل خـاصی اصـرار نداشـتهاند و شـــکل 
انقـالب را نسـبت بـه مقـاومت طبقـات حــاکم و 
ــاعی بـه صـورت  عوامی عینی اقتصادی ـ اجتم
ــالمتآمیز میدانسـتهاند و بـه  قهرآمیز و یا مس
ــر رفـرم بـرای آنـان ابـزاری بـرای  عبارت دیگ

هدف تغییرات بنیادی بوده است.  
در مقابل درک نو و مــدرن بـر ایـن تـأکید 
دارد کـه در سـرمایهداری پیشـرفته و مـــدرن، 
بطور مثال پس از شکست دولتهای نئولیبرال و 
ــاه  یا محافظهکار و همچنین پیدایش دولتهای رف
و بطورکلـی گسـترش و بسـط نقـش دولـــت و 
روابط پیچیدۀ آن و به نوعی انجام عملکردهـای 
ــهای رفـاه و سـقوط و  زیربنایی به وسیلۀ دولت
ــاد  شکست همین دولتها، باعث گردیده که اقتص
سرمایهداری کامالً سیاسی گــردد. و دولـت بـه 
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عنوان عامل روبنایی به روشنی نقش زیربنــایی 
سامانبخشی پیــدا کـرده اسـت. در نتیجـۀ ایـن 
ــوالت عرصـۀ مبـارزۀ طبقـاتی نـیز  تغییر و تح
دگـرگـون شـده اسـت. گســـترش تضادهــا و 
ـیوۀ  بحرانهای دولت سرمایهداری پیشرفته و ش
ـــا، دولــت را در راســتای  تشـدید ایـن تضاده
ــن اسـاس  فروپاشی احتمالی قرار میدهد. بر ای
میتـوان نقـش دولـت را در بـــازتولید روابــط 
طبقاتی تقلیل داد و بر تضادهای موجــود میـان 
دولت و طبقۀ سرمایهدار افزود. بنابراین در این 
ـــت صرفــاً ابــزار تــأمین منــافع  جوامـع دول
ــرای سـرنگونی  سرمایهدار نیست و در نتیجه ب
ان نبـاید تـالش کـرد. بلکـه تشـدید تضادهــای 
ــــان دارد،  طبقــاتی کــه در درون دولــت جری
ــی ازدیـاد و  میتواند به این هدف کمک کند. یعن
گسـترش فشـار تشـکلهای تـودهای بـر دولــت 
میتواند از وابســتگی آن بـه طبقـۀ سـرمایهدار 
بکاهد. خالصه اینکه تفکــر انقـالب و سـرنگونی 
ــران درونـی دولـت و احتمـال  دولت با تفکر بح
فروپاشی آن بر اثر مبارزۀ سیاســی در حـوزۀ 

سیاسی جایگزین گردیده است. 
اما واقعیت امــروز بـه نحـو خـیرهکنندهای 
نشان میدهد که با توجه به مسئلۀ جهانی شدن 
ســرمایهداری، بازســازی مجــدد مناســــبات 
سـرمایهداری در تمـام کشـورهای پیشــرفته و 
مدرن بــه سـرعت رو بـه گسـترش و در حـال 
ــالش وقفـهناپذیـر  انجام شدن است. فعالیت و ت
دولتهای این کشورها در راستای لغـو و امحـاء 
ـــاعی بــه نفــع  و حـذف رفـاه و امکانـات اجتم
سـرمایه و سـرمایهداری انکارنـاپذیـر اســت و 
نتیجتاً نمیتوان پذیرفت که انباشت ســرمایه در 
ــه خواهـد  خدمت و راستای منافع عمومی جامع
بـود. و بـه عبـارت دیگـر دولـت بازتـــاب ارادۀ 
ــود. حتـی اگـر عـدهای  عمومی جامعه نخواهد ب
تـالش کننـد کـــه ثــابت کننــد، سیاســتمداران 
دولتهای مدرن خود به تنهایی بــه عنـوان افـراد 
ـــدون  آزاد بـر پایـۀ منـافع عمومـی جامعـه و ب
ارتباط با سرمایه تصمیم میگیرند و از طرق و 
شـیوههای مســـالمتآمیز و در راســتای ارادۀ 
ــد  عمومی جامعه، سرمایهداری را تکامل میدهن
ــه سوسیالیسـم برسـانند. در مـاهیت  تا آن را ب

دولت تغییری حاصل نخواهد شد. 
ــه مسـئلۀ جـهانی شـدن  به نظر میرسد ک
سرمایهداری خود بــه نوعـی، مفـهوم شکسـت 
ــیرات سیاسـی ـ اجتمـاعی درون  رفرم و یا تغی

ساختاری در سطح جهانی است. 
مبارزه و فعالیت سیاسی امروز باید بیــش 
از هر زمان دیگری معطوف به خاتمــه دادن بـه 
استثمار سرمایهدارانه و انباشت ســرمایهدارانه 
ــرای دموکراتیکتـر  باشد، تا ارائۀ راهبردهایی ب
عمل کردن سرمایهداری و یا راهبردهایی برای 
استثمار کمتر. وقایع اخیر (جنوا) بازتاب بسیار 
روشــنی از تبــانی دولتــها، بــــا ســـرمایه و 

سرمایهداری است. 
ـــه در  ایـن را نمیتـوان پوشـیده داشـت ک
دولت مدرن نیز طبقات اجتماعی وجود دارنـد و 
رابطـۀ بیـن طبقـۀ مسـلط و دیگـران مبتنـی بـر 
ــات تضـاد منـافع  استثمار است و میان این طبق

ــهم وجـود دارد. و ایـن تضادهـای  اساسی و م
اساسی بر زندگی سیاسی نیروهای اجتماعی و 
تودهها تأثیر تعیینکننده خواهد داشت. و مهمتر 
از هر مسئلهای، این که مــیزان قـدرت اجتمـاعی 
طبقۀ مسلط در دولتهای مدرن رابطۀ مستقیم با 
ــدرت اقتصـادی آن طبقـه دارد و از آن  میزان ق

تأثیر میپذیرد. 
پایـۀ دیگـر درک نـو و مــدرن برابرنــهاد 
جامعۀ مدنی و انقالب است. گرچه رفیق (ن. ق.) 
ــهوم جامعـۀ مدنـی و دولـت  موظف است از مف
سیاسی مدرن موردنظر خود تعریــف جـامع و 
ــه  مانعی ارائه دهد. و اگرچه پرداختن تفضیلی ب
مسـئلۀ جامعـۀ مدنـی از حوصلـۀ ایـن نوشــته 
خـارج اسـت، ولـی اشـارهای کوتـاه بــدان الزم 
ـــورد  اسـت. گذشـته از مفـاهیم قدیمیتـر در م
جامعۀ مدنی در اندیشۀ جامعهشناسی سیاسی، 
مفـاهیم اخـیر جامعـۀ مدنـی د اندیشـــۀ هگــل، 
ــروزه  مارکس و گرامشی قابل توجهند. آنچه ام
به عنوان جامعۀ مدنی نامیده میشود، این است 
که جامعۀ مدنی عرصهای است که در آن تنازع 
و مبارزۀ اجتماعی و اقتصـادی و ایدئولـوژیـک 
جریـان دارد. و دولـت تـالش میکنـد کـه ایـــن 
ـــاد و تصادمــها را از طریــق  منازعـات و تض

وساطت و یا سرکوب حل کند.  
ــاید در ایـن بـاره  بی تردید رفیق (ن. ق.) ب
ــت و  توضیـح دهـد کـه چـه رابطـهای بیـن دول
جامعۀ مدنی مورد نظــر وی وجـود دارد. و یـا 
این که دولت در جامعۀ مدنی مورد نظــر وی از 
ـافظ  کدام منشأ و خاستگاه برخوردار است و ح
منافع کــدام طبقـه و نـیروی اجتمـاعی اسـت و 
کـارکرد اصلـی آن چیسـت. آنجـا کـــه رفیــق 
ــد ”در ایـن میـان از همـه مـهمتر تحقـق  میگوی
جامعۀ مدنــی را (کـه تجـهیز مـردم بـه فرهنـگ 
ــدف  سیاسـی مـدرن شـرط ضـرور آنسـت) ه
ــق ایـن هـدف کـه  مبارزۀ اجتماعی میدانم. تحق
ـــودهای  میتوانـد بـا اشـکال مختلـف مبـارزۀ ت
صورت گیرد، انقالبی است کــه حـاصل تحـول 
عمیق در ســاخت فکـری و سیاسـی جامعـه در 

کلیت آن (بخوان از جمله بورژوازی) است. 
ــه دولـت در جامعـۀ  آیا منظور این است ک
ــت. از مبـارزه بـا  مدنی بیانگر ارادۀ عمومی اس
ــا  آن باید دست کشید و تالش کرد گام به گام ب
ــت از  گسـترش کنـترل اجتمـاعی و مـدرن، دول
ـــیرد. و  ســرمایهداران و ســرمایه فاصلــه بگ
تدریجـاً بـا محـدود کـــردن حقــوق و قــدرت 
ــا حـد یـک  سرمایهداران آنان را هرچه بیشتر ت
ـــرمایهداری  مدیـر پـائین آورد. و در نـهایت س
ــرمایهدار درمییـابد کـه  تضعیف میگردد و س
هرچه بیشتر سرمایهاش بی ارزش و خــود بـی 
ـــیز  قـدرت شـده اسـت. و عـاقبت از مدیریـت ن
برکنار میگردد. و سرانجام تضادهای عملکــرد 
دولـت سـرمایهداری مـانند بـازتولید مناســبات 
سـرمایهداری و ســـلطۀ آن پایــان مییــابد و 
ـــی میکنــد و  سـرمایهداری رونـد تغیـیر را ط

مالکیت اجتماعی برقرار میگردد. 
با توجه به آنچه بیان شد، به نظر میرسـد 
که رفیق (ن. ق.) بیشتر به دنبال یک جنبش همه 
با هم باشد. و بر این اساس مینویسد ”شــرکت 

در این تحول فکری و سیاســی و تـدارک بـرای 
این انقالب، مشی بسیار متنوعءتر از آنچه برای 
ــایز دولـت و ملـت و شـعار سـرنگونی  حفظ تم
ــد“.  غالب نیروهای اپوزیسیون الزمست، میطلب
و اضافـه میکنـد ”مـردم بـاید در ایـــن تغیــیر 
ــه عـهده گـیرند“،  فرهنگی خود شرکت و نقش ب
”جامعه باید خود را تغییر دهد“. و ”بنابراین این 
ــت کـه گویـا بـاید آلترنـاتیو و  اپوزیسیون نیس

چشمانداز امید آخرین ارائه دهد“. 
ــهای بـرای اپوزیسـیون  اگرچه رفیق وظیف
قائل نیست ولی وی در همین مقاله پرداختن بــه 
مشـکل بـزرگ اپوزیسـیون را در تمـــامیت آن، 
مسـئلۀ سیاســـتهای راهــبردی (اســتراتژیک) 
میداند و مینویسد که ”جنبش مردم در غیــاب 
سازمانهای سیاسی واقعاً مردمــی در تکـاپـوی 
ــر در پـی جنـاحی از رژیـم  مطالبات خود ناگزی

روان میگردد“. 
صرفنظر از این کـه ایـن بایدهـا و نبایدهـا 
ــر رفیـق کـه وظیفـهای بـرای  چرا و علیرغم نظ
اپوزیسیون قائل نیست. به باور من سازمان بـه 
عنوان یک نــیروی سیاسـی وظیفـه دارد سـمت 
ــد و تـالش ورزد کـه  مبارزات خود را تعیین کن
ــیر  روشـن کنـد در چـه جـهت و سـمتی در تغی
ـــد کوشــید و  تعـادل نیروهـا در جامعـه خواه
ــــا  همچنیــن وظیفــه دارد از مبــارزات تودهه
تصویری هرچه روشنتر و واقعیتر ارائه کند و 
در جهت تقویت این مبارزات تالش بیوقفــه کنـد 

و خود در سمتدهی این مبارزات بکوشد. 
ــز  آنچه که باید بر آن تأکید، تدقیق و تمرک
داشت جوهر اصلی نوشتۀ رفیــق (ن. ق.) اسـت 
و ایـن کـه اصـوالً سـمت و هـدف اتحـاد و یــا 
ـــورد نظــر رفیــق (ن. ق.) در کــدام  ائتـالف م
ــال میکنـد.  راستاست و چه استراتژیای را دنب
به عبارت دیگــر بـرای کـدام اسـتراتژی، اتحـاد 
مطلوب و ضرور را میتوان ســازماندهی کـرد. 
و کدام نیرو را میتــوان جلـب و جـذب کـرد و 
برای مبارزه در راه آن اســتراتژی و در زمینـۀ 
ــترک آنـان را همـدل و  یک فعالیت حمعی و مش

همراه کرد. 
به یقین مبارزه برای رفرم به عنوان هدف، 
ــاختار تشـکیالت  نیروهای خود را میطلبد و س
ضرور و مطلوب خود را بنا میکند. و به همیـن 
دلیل کلیت جامعه و از جمله اصالحطلبان دولتی 
و یـا حداقـل بخـش غیراسـتبدادی ایـن رژیـــم 
ــرکت جویـد. و  میتواند در اتحاد برای رفرم ش
باز به همین دلیل، مبارزه برای تغییرات پایــهای 
ــای خـود  و عمیق و براندازی1 و انقالب، نیروه
را میجویـد و سـاختار تشـــکیالتی ضــرور و 
مناسب خــود را سـازماندهی میکنـد. حـال بـا 
ـــداف  توجــه بــه نظــرات رفیــق (ن. ق.) و اه
استراتژیکاش، خود باید پاسخ دهد کــه نظـرات 

وی چه فاصلهای با رفرمیسم دارند. 
البته رفیق (ن. ق.) در اتحاد کار شمارۀ 85 
ــای مافیـای حـاکم و اسـتبداد  مینویسد: ”بانده
حامـی آنهـا، در هیچ جایی بـدون مقاومـت و  
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�|À¿Z��] �·Z¼�Y ÉY�� Ä] É|Æ» c��u ªu

Ä//] Y� �Âu d¨Å ½Y|Ì» Ê]�£ µZ¼� �¸�

ÃÂ//^¿Y Á Ã{�///¯ {Á|/�» �Â/]ÊÀÌ» Á{ ®/¼¯

�e�Z/] �Y �//a ZÅ(ÊmZu) Y� ÊqZ�Z¼e dÌ ¼m

Ê//� {Á|/u Y� ½Y ¶/yY{ Ä/¯ ÉYÃ�/ËY{ ½{�/¯

|//¿{Â] Ã{�¯ Ä¬¸u d�{ Ê»Z�f¿Y ÉÁ�Ì¿ �Z]��

Ä//] ½Z//�ËZÅº�Ì] É{Â//¼� ½{Y{ d///¯�u Z/]

º/Å ZÆË�/� \/¬� Z/e |/¿{�¯Ê» cÂ�{ ¾f��¿

�|ÀÀÌ^] Ê]Ây Ä] Y� �Ìq Ä¼Å |À¿YÂf]

Ä//] {Á�{ Á ¹Ô� µÁY d�{ Ä] Â³|À¸] {�»

Á {Zf/��§ [Ô/¬¿Y �^//Å� Á �Y~´¿ZÌÀ] Á ½Z³��]

É�Z/°¼Å Z/] Ä/¯ {�//¯ d^v� Êu�� �Y �b�

�{ É�f//�³{Y{ Á Ê»Z//�f¿Y ÉÁ�Ì///¿ Á lÌ/�]

Á Ê//¸°·Y cZ]Á��» ½Z³|À�Á�§ Ê»Â¼� ¾Ë{ZÌ»

{Z/nËY d/¼uY�» É�//´Ë{ �Â»Z¿ ÉY�] Ä¯ ½Z¿M

Ä/] ÃZ//» �� Ze Ã{ �Y �a Á Ã{� ©Ô� Y� |ÀÀ¯

�{Zf��§ |ÀÅYÂy ½Y|¿�

Ä//¯ ¹�Y{ ¡Y�/� Y� Ê/¿YÂm �f/¼¯ Y� ©Ô/�

Ä¯ (É�Z°§Ôy) �f¼¯ Y� ½Y|¿� Á |�Z] Ã|Ì�r¿

�/�Á Ä/¯ Ê/»{�» ¶]Z/¬» �{ Z/»Y �|//�Z] Äf§�¿

�Y �//a �d�Ì¿ Ã�Ze ,|¿YÃ{Zf�ËY Z�Z¼e Ä] ½Y|Ì»

�ºË{�¯Ê» �Â»Y�§ ºÌf�Y{ µZ� |Àq ¾ËY

¾ÅY�Ì//a ½Á|] ,|u È]�� {Zf�Å d]Â¿ µÁY

Ä/¯ {Â/] É{�/» ,Ã|/»M ÓZ//] Â¿Y� Ze �YÂ¸� Z] Á

|¿{Â] Ã{� |À^f�{ dy�{ �Á{ Ä] Y� �ËZÆf�{

Ä//¯ Ê¸°·Y cZ]Á��» É�Y|Æ´¿ Á ¶¼u ¹�m Ä] Á

ÁY �Y Á ¹�Zb//�] ��Zy Ä] ºf�YÂz¿ Y� �e�Æ�

Ä/» ¹�Y{ ��Z//y Ä] Y� É{Â^¯ Ê¬§Y ÉZÆ�y ZÆÀe

Ä//]�� �/Å Z/] �ËZ/a ©Z/� Á �/¼¯ d/�a �/]

(�Z^ ·Y¶�¨·YZ]Y ZË) {ZË�§ Á |¿|�Ê» �e½ZËZ¼¿

�ËZ/a �/] �Z/] ¾/Ì·ÁY ÉY�/] ©Ô//� Ä¯ Ê»Z´ÀÅ

Y� Ê�Á�§ �»Y{M ��a ÉZÆ°�Y Á |»M {Á�§

ÉZ/Å{ZË�§ Á {Â//] Ã|»M ÓZ] dy�{ �Y ¾» Z] Ä¯

�(�¿�¿ c�{Z» ½Âm Z«M)

Ä/¯ Ê//¿YÂm ÉY�] É�Ë� e È]�� {Zf¨Å | ]

{Z/nËY )d/¼uY�») Ê/»Â¼� ¾Ë{Z//Ì» �Y Ê°Ë �{

|//¿{�¯ ¹Ô�Y Â³|À¸] �Y Y� �e�Æ� Á {Â] Ã{�¯

¶/yY{ �Y Ä/¯ Ê/f°¼Ì¿ ÉÁ� Ä/] �ËZÆ//�Z^· Z] Á

ÉY�///mY ÉY�/] |¿|¿Z/]YÂy ,|/¿{�ÁM �Â/]ÊÀÌ»

ÉY�/] Y� |//u È]�� {Zf¨Å Ä¯ ¹Â� �¨¿ Á �º°u

ÃY�/¼Å Ä/] Y� ÁY� Z/�v§ Á {Z/�§ ¶//v» ¾fyZ�

Z/] �|//¿{Â] Äf§�³ ½Z�Ä¿Zy �{ ��fy{ d�Á{

|¿|¿Z]YÂy d°¼Ì¿ ÉÁ� ¾ÅY�Ìa ½Á|] Á |À^f�{

ZÆ¿M l¿� �Y ÉYÄ�Â³ Á ½Z¿YÂm

½Y�ËY �Y Ä»Z¿ Ä�

µM Á |//¼v» �] cYÂ¸� Á ºnÀa Á ¹�ZÆq �¨¿ Á
©Ô//� ¾//Ì»Â°v» ¹�///m É�ÁM{Z/Ë Á |/¼v»

�Ã{�Ây
½|///Ë{ �fÆ/] ÉÂ/aZ/°e �{ �f/�Ì] d/Ì ¼m
cY�/¯~e dÆ/m Ê/¸Ì·{ ¾//Ì¼Å Á |¿{Â] (�ËZ¼¿)
½Z///¼Å ÉZÅÊnÌ/�] ¶/¬m d¿Â/�y Z/] ÃY�/¼Å
�|//¿|Ì·Â·Ê» Ã�ËY{ ¶yY{ Ä¯ �Âu d¨Å |n�»
|//Àq Á �ÂbÅZÌ///� ÉZÅ�Y{ºÌ/�Ì] ÃY�/¼Å Ä/]
ÃZb/� �Z]�//� É|¿Y Á Ê»Z�f¿Y ÉÁ�Ì¿ �Y{Äm�{
ÄfyÂ//� Êe�Â� Z] ¹Y|¿Y d��{ É{�» Äf^·Y Á
ÊÀÅY�Ìa ,(�Z°f��{ {�§) ®Ë |u �{ ÉZÆ�Ë� Á
Á ²///¿� É�Ì//� Á�//q �YÂ¸//� Á Ê°//�»
{Ôm Á Ã|ÌrÌa �¼¯ �Á{ Ä] Ä¯ Ê°�» ÉYÄq�Za
�{Â//] Z///» È^À/�°Ë �Á� Ê¿Z/]ZÌy �ËZ/¼¿ ¾/ËY
�Á� É�f//¼¯ ½Y�´Ë�Z///] Z/] �/¬§ Ä/¯ Ê/�ËZ¼¿
Á ºË{Â] ½M |ÅZ� �Ë�ne ½Y|Ì» �{ Ä^À��ZÆm
ÊÅZ//³M ½M �Y �¬§ Ä¯ ®¿Á ½Y|Ì» | ] �Á� |Àq

�¹{�¯ Y|Ìa

�

d�Y ¾» �Z³�Â»M Ê³|¿�

Ê//³|/¿� �{ º/ÅYÂz·{ cZ/^i ½Z/ÅYÂy ¾/»
¾/ËY Ä/¯ d/�Å º/Å ��Z//y ¾Ì¼Å Ä] Á º�Z]Ê»
¾/» �º/¿�Ê» |//¿ÂÌa d¬Ì¬u Á d·Y|� Z] Y� cZ^i
Ä//] Á ºfÀ� ¾¼�{ ¾» �ºf�Å Ê¬Ì¬u ½Z�¿Y ®Ë
Ä/¿Â³�/Å �Y ��Z/§ Á Ã{Y�M Ê¿Z/�¿Y ¶//Ì·{ ¾Ì¼Å
Y� Ê/ËÂ´·Y pÌÅ �º�Z]Ê» Ê¿Z¼�M ¾ÌWM Á \Å~»

�¹�Ë~aÊ» Ê³|¿� ½ZË�m �m {Ây ¶]Z¬» �{
Ä/¿Â³�//Å Ä¯ ºÀ¯ Ê» Ê³|¿� ÊËZÌ§Y�¤m �{
Á ¹Â/�� Á [Y{M ,dÀ//� �Y k�Zy �Zf§� Á ¶¼�
¾/» Á {�Y{ ¾Ì´À/� Ê¿YÁZ/e Ä/¿Z¿� l//ËY� |ËZ¬�
Ä/] {Á|//v» Y� {Ây º¿YÂeÊ¼¿ Ä¯ ºf�Å Ê¿Z�¿Y
Ä/] �//� Á Ã{�¯ ZÆf§Â¯�� Á ÄËZ�¼Å ÉZÆÅZ´¿
ºÅYÂyÊ¼¿ �º�Z] ¾¯�Â³ ¥�u Á �Ì�» Á ÃY�
ZÆ//¿M Ä] Á ºÀ¯ c{Z� ¹YÊ³|¿� �Ìv» �ËY�� Ä]
Ê¿Z/�¿Y Ä/¯ d//�Å ºÅ ��Zy ¾Ì¼Å Ä] �ºÅ{ ¾e

�¹��Z^»
Y� �/Àm Á{ ½Z/Ì» Ä//�]Y� Ä¯ ÉYÄ »Zm �{
È/rË�{ �Y Y� �Ì/q Ä/¼Å Á |//¿Y{Ê» �eM Á Ä^Àa
Ã��Z//^» Á Ê//³|/¿� |/ÀÌ]Ê» �ÁZ/ne Á �°/�
d�Y ��Zu Êfz� Ä] Ä¯ ÉYÄ »Zm �{ �ºÀ¯Ê»
Ä//¯ ÉYÄ »Zm �{�Ë~b] Y� ½Z¿� Ê�Z¼fmY �Â�u
�Ì//�¨e Y� ½ZÆ//m ½M {Y�//§Y ¾Ë�eÃ|¿Z/» \/¬�
¾//» �|À¿Y�Ê» º°u ½Z�¿Y ZÆ¿ÂÌ¸Ì» �] Á |ÀÀ¯Ê»

Ê//·Á É{Ây�Ì£ ºÅ Á É{Ây ºÅ ºf�Å Ê¿Z�¿Y
Y�//» Ä/¯ {Y{ º/ÅYÂz¿ Ã�Z/mY ÊËÁ�Ì/¿ p/ÌÅ Ä/]
Ê///³|/¿� ÉMÄ/ »Zm �{ ¾/» �{�Z/´ÀÌ] É{Â/z¿
Ê/» Ê��//� �Ân» Y� º¿|� Ä·Z� � Ä¯ ºÀ¯Ê»
�Â//¿ �Y Ê//ËÓÂÌÅ Z/] Y� ¥Z/§� \/� Z/e |/ÀÅ{
�¹Â� dÌ¿|» Ç|À°§Y�� Á ºÀ¯ ¶¼ve ½Z�{Ây

,{Z//Ìf�Y Ä¯ ºÀ¯Ê» Ê³|¿� ÉYÄ »Zm �{ ¾»
ÉZÆÌ¿Z»Z////�]Z¿ ,É�Z//°Ì] ,©Ô//� ,É{YÂ//�Ì]
,Ã|//ÀËM ÉY�] ¾Ì¼�e ¾Ë�f¼¯ ¾f�Y|¿ ,Ê�Z¼fmY
¶]Z/¬» �{ Ä/¯ |Àf/�Å ÊËZ//ÅÃ|Ë|a ¾Ë�eÊ·Â¼ »
Ê�ËY�/� �{�Y{ �Y�//« ,½Z�¿Y ®Ë ½YÂÀ� Ä] ,¾»
½M �Y�§ �] �Ì¿ \Å~» Á ¾Ë{ ÉÔ] Ä¯ ZÀf�Å{

�{�Ë�Ê» Y� ��Å�
ZÆ/Àe Ä/¯ º/À¯Ê» Ê/³|//¿� ÉYÄ »Zm �{ ¾»
,ZÆ///m�] ,ZÆ/�Y�z¿Z¼�M ,{�Y{ ½�|/» É�ÅZ/�
Ê·Z//y Á �a ÊËZÅÃ�Z¤» ,�ÂmYÁ �Âm ÉZÆÀÌ�Z»
ÉZÆÅZ´///�¿Y{ ,¶//yY{ Á k�Z//y ÉZÆ//�Àm �Y
�{ Z//»Y Á �Y{�Z/y ÉZ/Å�Z�u Z/] ÉYÄ/�Ì�
���� ¶//j» Ê�Z/¼fmY ÉZÅÄ/��� �Y É�ZÌ/�]
Z//] �� ½�/« ¶/j» Z/Ë Á |/�Ë|¿YÊ» �/Ìa µZ/�
ZÆ¿Z///�¿Y Ä/] ÊfÀ/� 0Z/§�� Á Äf/�] Ê¼f/�Ì�

�{�´¿Ê»
Ä//¯ º//À¯Ê» Ê//³|///¿� ÉYÄ/ »Zm �{ ¾/»
½M �d/�Y µÂ/¼ » Ê¼//�� ZÆ¿Z�¿Y �Y É�Z°^¸�
½M ,Ã|Ì/�� [�/q ÉYÂ//¿ Á ½Z¿ Ä] Ä¯ É|¿ÂyM
Ä/] Ã�Z/e ÊÆ//¸·Y[�u �Ì£ Á ÊÆ¸·Y[�u ÉÂ�Ë�
|¿YÃ|Ì/�� Ê»Z/¬» Á Z/m Ä/] Ä//¯ Ã|Ì�� ½Y�Á{
Ä/¯ ½M �Â� Ä¯ �ZÀ�¿®¼¿ Á |¿�Z°^¸� �|¬¿M
|¿YÄ/fyY|¿Y Z/ÅÓZ]ÓZ] Ä/] Y� ZÆ//¿M Ä¯ Ê»{�» �Y
Ê//¨Ìj¯ ÉZÆË�Y�Z] Äq Á |¿�Z°^¸� |À�Z] �°�f»
ZÆfÀ/� Ê//eÂ^°À� ÉZÅ�Ze ºÅ Á |ÀaZqÊ» ºÅ Ä¯
½Z//�¿Y ZÆ/¿ÂÌ¸Ì» ¹Â/¬¸u �/] Y� {Â/y \/Å~» Á

�|¿YÃ|ÌÀe
®/Ë ½YÂ/À� Ä//] ¾» Ä¯ d�Y ¾ËY µYÂX� Z»Y
Ä//¯ �Z] ®Ë ÉY�] ZËM �¹�Y{ �ÁZ] Y� {Ây ZËM ½�
Á c{Z///� ,¥�/� ,ZÆË�ÁY|/�Ìa º/¿YÂeÊ» Ã|/�
Ä/¯ Ä/¿Â´¿Z¼Å {Â/y Ä/] Á º/¿�] �Z//À¯ Y� ZÆfÀ�
d/�{ Ä/] Ê§Z//¯ �¨¿ Ä] {Z¼f�Y Á ¹�´À] ºf�Å
ÉZ//Å�ÁZ] �//´Ë{ Ä///¯ º/Å|¿ Ã�Z/mY Z/e ,¹�ÁM
Z/e �{�Y|/ÀÌ] ÄËZ/� ¹�Z/°§Y �//] Ä »Zm d��{Z¿

�|ÀÀ¯ ¥~u Ê³{Z� Ä] Y�» Ä¯ ºÅ|¿ Ã�ZmY
Ä/¯ º//¼¼�» Á ¹YÃ{ZÆ¿ ¹Z³ ÃY� ¾ËY �{ ,Ä¸]

�¹Á�] �Ìa
Z/] ZÆ/Àe º//fËÂÅ Ä¯ ºf�Å É{ÂmÂ» ZËM ¾»
|À¿Z/¼Å Z/Ë {Â/�Ê» ¦/Ë� e Ä//¯ d�Y Ã{YÂ¿Zy
,Ä//Ë~¤e ,|»M�{ \�ZÀ» t�� �Y |ËZ]Ê» ½Y�´Ë{
,d///ÌÀ»Y ,Ê/�ZÌ� d¯�Z/�» ,{YÂ/� ,d/�Y|Æ]
,Ê¿Z/���Ô�Y ,cZ/vË�¨e ,¾°//�» ,Ê¿|» ©Â¬u
Z/] Y� º/fËÂÅ Á Ã{Â] �Y{�Ây�] Ê�Z¼fmY ¾Ì»Pe

�ºÀ¯ ½ZÌ] ZÆ¿M
¹|/Àq Ä/m�{ Z/Ë Á{ Ä//m�{ É|¿Á�Æ� ¾»
Ê³|¿� Ç|ÀËY� Ä¯ ºf�Å É|¿Á�Æ� ¾» �ºf�Ì¿



���� �Æ» �� �Z¯{ZveYÎÕ

Ê/�Ôe ¾/�] �{ Ê/³|//¿� ��À� Ç|¿�Y|ÅZ´¿ Á
�{�]Ê» �Ìa {Ây ÊËZÅ� ÉY�] ½Z�¿Y Ä¯ ºf�Å
Ä//¯ º//À¯Ê» Ê//³|///¿� ÉYÄ/ »Zm �{ ¾/»

¹Ô//�Y Ä¯ |ÀÀ¯Ê» Ä��Â» �YÊÀË{ ½Y�°¨À�Á�
Á ½Z/¿� �/]Y�] ©Â/¬u Ä/¯ d//�Y ÉÂ·ÂW|ËY ZÆÀe
¹Ô�Y ¦¸fz» cZËM �{ Ä°¸] �Z] ®Ë Ä¿ Y� ½Y{�»

µ{ �{ ¾//» Á |¿�ÁMÊ» µZj» ºËY�] �d�Y Äf�Y{
º/Å Y� Z¼/� º/ÅYÂy Ê» �¹|ÀyÊ» ZÆ¿M �Ë� Ä]
È////ËM�º///À¯ ®Ë�///� x///¸e Ç|///Ày ¾///ËY �{

Ä/] ÉÁZ/�» �Â//�] {�» Á ½� ,( �ZÀ·YZÆËYZË)
�|¿YÃ|� Ã|¿YÂy c{Z^� Á d�Z�Y Á ÉÂ¬e

�Â//�] {�///» Á ½� ,( ¾Ì¼¸/�¼·Y½Y) È/ËM

�|/ÀËYÊ» [Z/�u Ä/] ¾//»R» Á ½Z¼¸�» ÉÁZ�»
k�Y|//» ¾Ë�eÓZ] Ä¯ Y|y c{Z^� Á cÂÀ« �{ ZÆ¿M

�|¿�]Y�] |Àf�Å dË��]

Á ÉÂ/¬e Á Ä//«|� Á �Â�y �{ {�» Á ½�
�|¿�]Y�] Y|y �¯}

cYÂ¸� Ä] �Â»P» ÉÁZ�» �Â�] {�» Á ½�
{Â^ » Ä] µZ�eY ÃY� ¾Ë�fÆ] Á c{Z^� ¾Ë�eÓYÁ�
Á cZ/¯� cZÌ·Z» dyY{�a Ä] ¦¸°» Á �[Â^v» Á

�|À�Z]Ê» µÂ�� Á Y|y d�Z�Y Ä] ¦�Â»
{�Â//» ÉÁZ/�» �Â/�] Á{ �/Å {�/» Á ½�

�|¿�Ì³Ê» �Y�« |¿ÁY|y d¼u�
�Ì//�¬e Ä¯ �´Ë{ ½ZË{Y ¥Ôy�] YÂu Á ¹{M
�Å ¹Ô�Y ¾Ì^» ¾Ë{ �{ |¿�Y|¿YÊ» YÂu ½{�³ Y�

�|¿YÃ|� ÄfyZÀ� �Z°ÅZÀ³ ÉÁZ�» �Â�] Á{
¦/«YÁ 0Ô»Z/¯ ½Z/¿� ÃZ/´ËZm �//] �Ì¿ �^¼¤Ìa
µYÂX/� ÁY �Y Ê/§Á� » h/Ë|u �{ �d/�Y Ã{Â/]
d/�Á{ Á {|À/�aÊ/» Y� �Ì/q Ä//q Ä¯ {Â�Ê»

��Z¼¿ ,½� ,��� |ËÂ³Ê» [YÂm �{ Á {�Y{
Ê/°Ë �|//¿�Y{ d»�u �ZÌ�] ¹Ô�Y �{ ½Z¿�
Á É�Zf//��a ¹Ô�Y �|� �{ ½Z¿� ÉZÆf»�u �Y
�/a Ã{Â/] Ê/´Àm ¾//ÌuÁ�n» �Â»Y É�Y{Ã|Æ�
Èf/�� �/�R» |/¿YÊ�|» Ä/¯ ZÆ/Ì]�£ ¥Ôy�]
�{ É�Zf///��a ÃZ´/��Â»M |Àf/�Å (²ÀÌ/��¿)

�{Â] Ã|� �Ì�Pe ¹Ô�Y �|�
�|À¿YÁY�§ Ä¯ d�{ ¾ËY �Y ÊeZ§�y�» Á

Z] {ÂmÂ» Á{ ¾ËY Ä¯ ºË|� ÄmÂf» Ä¯ ÓZu
�Y º//Å Ê/¼¯ |/¿�]Y�] ¶ËZ/�» �Y Ê/¸Ìy �{ º/Å
½ZÌ» ¾ËY �{ {�» ªu Ä¯ |ÀËÂ³Ê» ½Z�ËZÆeÁZ¨e
,ÄË{ ,c{ZÆ� ÉY{Y ,g�Y �{ ZÆeÁZ¨e �{Â�¿ ¶ËY�

�d�Y Á kYÁ{�Y {| e ,©Ô�
|/�Z]Ê» gZ/¿Y ºÆ//� �]Y�] Á{ �Â¯} ºÆ�
Ê·Á {�]Ê» ºÆ� ½� �]Y�] Á{ {�» Ä¯ ¾ËY ÊÀ Ë
¾/ËY �/a {�Y{�/b] Y� ½� È/¬¨¿ |ËZ//] {�» ½Âq
\/n� �{�/]Ê» {Â/� {�/» �//]Y�] Á{ ½� Ä §{
�dËZ/�Á ,d·Z/¯Á |À¿Z//» É{�YÂ» �{ �ÊeÔ»Z »
c{ZÆ/� Á µÔ//Å dËQ� ,\�¿ ,�Âm� ,©Ô�
{|/// e Á ©Ô/� Á Ä/Ë{ �Y �|/�Z]Ê¼¿ �/iR» ½�

��] Á d�Y cÔWZ�Ó Ä¯ ºË�~´] �Ì¿ kYÁ{�Y
¾//» �Z] ZÆ¿|Ìq Y�^¯ ,Y�¤� ¾ËY ¹Z¼e Z] Z»Y
¾Ì»�Y�Å ÉY�] Y� {Ây ©Â¬u ,½� ®Ë ½YÂÀ� Ä]

�Z//¯ Ä/] Y� º/�Ôe ¹Z/¼e Á º/À¯Ê» �Y�/°e �Z/]
ÉZÅ{ZÆ/¿ Á ºËZ/¼¿ Ê¿Â¿Z//« Y� ½M Ze {�] ºÅYÂy

�{Â� ÄfyZ� ºÅ �YÃ|ÀÀ¯¾Ì¼�e
�/Ìa Ä¯ ºÌ¼¼�» Á ºËYÃ{ZÆ¿ ¹Z³ ÃY� ¾ËY �{ Z»

�ºËÁ�]

�

Ä»Z¿ ®Ë �Y ÉYÃ|Ë�³

®///Ë{�¿ �Y Á º//Ë{Â] º//Å �Z//À¯ �Z//°ËY
�{ Ä//¯ Ä//r¿M ½Â»Y�Ì/a ZÆf�Z/� ºÌf/�¿YÂeÊ»
d//^v� º/Å Z/] |/nÀ³Ê/» ½Z/»ªËÔ� �Â/¼n»
�{ ¾//» Á Â///e ½{Â/] c�mZÆ/» �{ �º/Ë{�¯Ê»
±��//] Á |/·Âf» ½Y �{ Ä/¯ ÊÀÌ»��/� Ä/¿Z^Ë�£
d/·{ Ä//¯ Ä¿ ,Ä¿Z^Ë�£ º´Ì» Y�q Ê¿Y{Ê» �¹YÃ|�
�{ Ä¯ ��Zy ¾ËY Ä] Ä°¸] ¹�ÁM {�{ Ä] �f�Ì] Y�
Ä/¯ º/Å{ Ä//»Y{Y Y� ¹YÊ³|¿� ºÀ¯Ê» Ê � ÊËZm
Ê»Y�fuY Ä¿ �¹�Y|¿ d�Á{ Y� �ZÅ�Ìq �Y Ê¸Ìy
¶/�¿ Ê/fu Ä/¯ ¹��Z/u Ä//¿ Á º¸WZ« ZÆ¿M ÉY�]
Ê/f«Á �|//À¯ Ä]�ne Y�¿M �Y �Ì¬u ÉYÄ�Â³ É| ]
Ê/¯{Â¯ ¾» d�Å c{ZË É{�¯ �e Y� ZnÀËY Âe
ÊËZ/^Ë� Ä/] |/Ì»Y ÊËZ/Ì¿{Z] ¹{Â//] Ä·Z� Ã{�YÁ{
�|/¬¿M Y� Â/e cZ/«ÁY ÊÅZ//³ �{Â¯ ®Ë cÔÌze
�Z//�uY Ä///¯ ,ÄËZ/� �{ Á ¹|/Ë{Ê» ½Z/�Ë�a
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ستان جنوبــی، ”ریـوگرانددوسـول“، 
ـــا ده  ثروتمندتریـن ایـاالت برزیـل ب
سکنه، کاندیدای حزب کارگــر برزیـل 
ـــبر 1998 برنــده  ت ایـالتی را در اکت
 ”پورتو آلگرو“ مرکز این اســتان بـا 
ـون شـهروند بـرای چـهارمین بـــار 
حزب کارگر برزیــل را بـرای تعمیـق 
موکراتـیزه کـــردن منطقــه انتخــاب 

  
ــر برزیـل کـه در سـال 1980  ب کارگ
ــا بیـش از هشـتصد  ده شد، امروز ب
ـــترین و مــورد  ضـو یکـی از بـزرگ
ن احزاب چپ در سطح جهان اســت. 
ـــا  موکراتیـک و سوسیالیسـت کـه ب
بــه پلورالیســم حزبــی گرایشـــات 
 چپ را با حق مشخص فراکســیون 
ک سقف جمــع نمـوده اسـت. حـزب 
ــان اتحادیـههای  رزیل قویترین جری
ی و دهقـانی را در برزیـل رهـــبری 

ــت و شـش ایـالت  ال حاضر از بیس
سه استان آن توسط حزب کارگــر و 
ــزرگ برزیـل  وع شصت و دو شهر ب
ـــدد آن توســط چپــها اداره  و نـه ع
 شهر عظیم و پرجمعیت ”سائوپولو“ 
اه پیش بار دیگــر حـزب کـارگـر را 
نمـود. پـیروزی نیروهـای چـــپ در 
ــهرداریها ایـن امکـان را   ایالتی و ش
ـــه در انتخابــات ریاســت  سـاخته ک
ــپ  ی شانس زیادی برای کاندیدای چ

 آید. 
ی چپ در برزیل موقعیت خود را از 
ش صرفـاً اعـتراضی و اپوزیسـیون 
ــزب  ده است و پیروزی و موفقیت ح
ش از همه منتج از سیاست روشــنی 
این حــزب در سـطوح مختلـف ادارۀ 
ــدف  ر عمل به اثبات رسانده است. ه
ک حزب کارگر تثبیت یک سیاست و 
فاوت با هرچه درگیر نمودن تودههـا 
ــب تجربـۀ   محیط زندگی خود و کس
ــامی زمینـههای واقعـی زنـدگـی   تم
ــت  ت. تجربهای که در عمل نکات مثب
ــه روشـنتر در ذهـن و عمـل  را هرچ

 به محک بگذارد. 
ــاتی چـهار  ست حزب در دورۀ انتخاب
200-1997) دخالت مستقیم مردم در 
ـــت. در ایــن دوره  گیریـها بـوده اس
ی حزب بر عناصر زیــر پایـهگـذاری 
ت: رادیکالیزه نمودن هرچه وســیعتر 
ــبرالی  سی، آگاهی از سیاستهای نئولی
ر سطح کشور و در سطح بینالمللی 

 
 
 
 

ــی نمـودن آلترنـاتیو در مقـابل  و طرح و عمل
ــرای هـرچـه  آنها، انجام رفرمهای اجتماعی ب
بهتر شدن زندگی مردم، گسترش بهداشت و 
سیستم درمانی، کنترل اجتمـاعی بـر بودجـۀ 
ــادی مبتنـی  دولتی، ایجاد شرایط جدید اقتص
بر حــل معضـالت عمومـی مـردم، مدرنـیزه 
کردن شهرها با بکارگیری روشهای نوین در 
ــت و  سیسـتم حمـل و نقـل، آمـوزش، بهداش

مسایل اجتماعی. 
سیاست آلترناتیو در مقابل فشــار بـازار 
جهانی،بکارگــیری سیاسـتی قـوی و مسـتقل 
برپایۀ تمرکززدایی، سیاست مالیاتی جدیــد و 
اداری نویــن، دســتاوردهای مــــهمی را در 
تجربۀ مبارزات تــودهای ثـابت نمـوده اسـت. 
امروزه هر ایالتی هفتــاد درصـد درآمدهـای 
خود را صرف بازسازی منطقۀ خود کرده و 
مالیاتها تا شــصت و دو درصـد تـنزل یافتـه 

است. 
بودجههای ایالتی در مشــورت جمعـی و 
ــوان  مستقیم با مردم تعیین میشوند و به عن
مرکز ثقل تأمین دموکراسی در کشور اسـت. 
گامی بســیار اساسـی و تعیینکننـده کـه راه 
چارۀ نوینی است که در تعیین استانداردهای 
ـــاعی، فرهنگــی، دموکراتیــک و  جدیـد اجتم
اکولوژیک بــه منصـۀ تجربـه تـودهای نـهاده 
ــا در نظرداشـت  شده است. راه چارهای که ب
ــمانداز روشـنی  برنامههای حزب کارگر چش

را برای حاکمیت تودهای ترسیم مینماید. 
ــتقیم و مسـتقل تـودهای  سازمانگری مس
براساس عالئق و خواستهای اقشار مختلــف 
تنـها ابـزار کنـترل بـر دولـت اسـت و عــامل 
بازدارندۀ بوروکراسی زایــد دولتـی و فسـاد 
حکومتی میباشد. آگاهی و اطالع از آنچه که 
در جامعه میگذرد شرط الزم برای سیاسـی 
کردن جامعه بوده و این مســئله مقولهایسـت 
که حزب کارگر برزیــل بـه آن توجـه خـاص 
داشته و در عمل ابزارهای متنوعــی را بـرای 
اسـتفادۀ تـودۀ مـردم فراهـم سـاخته اســت. 
ـــرای  هـدف صرفـاً سوءاسـتفاده از مـردم ب
استفادۀ تبلیغاتی دورهای در انتخابــات جـای 
خود را به فعال بودن تودهها در همۀ شرایط 
و در تأثیرگذاری بر سیاستهاسـت کـه تبلیـغ 

میگردد.  
ــات  دموکراسی تنها در شرایطی ادامۀ حی
ـــردم در  میدهـد کـه رونـد درگـیر بـودن م
مسایل مربوط به زندگی خــود هـرگـز قطـع 
نشده و رابطۀ میان تودهها و دولت رابطهای 
ــاط بـا  مستقیم باشد. به عنوان نمونه در ارتب
ــوط بـه کودکـان حداقـل سـیصد  مسایل مرب
ــان خـود درگـیر حـل مسـایل و  تشکل کودک

مشکالت و همکاری با دولت میباشند. 

بقیۀ سیاست و تشکیالت…  
از صفحۀ 14 
ـــار  مبـارزه و بـا رضـایت خـاطر از قـدرت کن
ــه جامعـۀ  نرفتهاند. تمامی شواهد حاکی است ک
ما نیز با مقاومت و تعدیات استبداد حــاکم، هـر 
ــن نتیجـه میرسـد کـه بـدون  روز بیشتر به ای
براندازی اسـتبداد و فقـط از طریـق اصالحـات 
ــا  نمیتواند از ظلم و تعدی رها و به جامعهای ب
ــه نزدیـک شـود“. حـال  مناسبات آزاد و عادالن
چـرا رفیـق (ن. ق.) تمــایل دارد ســرنگونی را 
سنتی تلقی کند و یــا برانـدازی را مـدرن بدانـد 
مسئلهایسـت کـه امیـدوارم وی بـــدان پاســخ 

شایسته بدهد. 
ـــالی از  امـا در پایـان، ذگـر چنـد نکتـه خ

اهمیت نخواهد بود: 
آنچه در مورد (اتحاد) میتـوان گفـت ایـن 
که با توجه به ســمت و هـدف (اتحـاد) و حتـی 
درج مسئلۀ سرنگونی رژیم جمهوری اســالمی 
ــل فـراوان ایـن موضـوع  در پالتفرم آن به دالی
ـــه  فقـط در حـد نوشـته بـاقی مـانده و عمـالً ب
سیاست و وظیفۀ مشخص در راســتای اهـداف 
(اتحاد) تبدیل نگردید. (اتحاد) بیشــتر بـه دلیـل 
تشتت و تزلزل و عدم تعین نظر بین رفرمیســم 
و انقالب غیرفعال بوده است و علــیرغم آن کـه 
ــههای پیـش از سـرنگونی هیـچ  در مورد برنام
ــده. و در  نکتهای در پالتفرم (اتحاد) درج نگردی
این مورد کامالً با رفیق هم عقیدهام. ولی رفیــق 
بهتر از هر کسی میدانــد و بـه انکارنـاپذیـری 
آفتاب روشن است که سیاست عملی (اتحاد) و 
ــرکت در مبـارزۀ طبقـاتی  مشخصاً سازمان ش
عیناً جاری تودهها در راستای تحقق سرنگونی 

رژیم جمهوری اسالمی منظور گردیده بود. 
ــه  نکتۀ دیگر اینکه رفیق (ن. ق.) میگوید ک
ــوردار اسـت. آیـا  اتحاد از تشکیالت بسته برخ
منظور این است که نیروهای دیگــر نمیتواننـد 
به آن ملحق شوند و یــا اینکـه اصـالً مناسـبات 
ــر اتحـاد) مناسـباتی غـیردموکراتیک و  حاکم ب
یا… است. یا اینکه اتحاد به دلیل اهداف معینـی 
خط مشی و متدهایی را بــه کـار مـیگـیرد کـه 
ــا ایـن کـه نمیتوانـد  نمیتواند فراگیر باشد و ی

مناسب رفرم باشد.  
و در پایان این که:  

ــۀ کـارگـر نبـاید  نظریهای که میگوید طبق
مبارزۀ خود را در جهت به چنگ آوردن قـدرت 
ــۀ  سیاسی و دولتی به کار گیرد، خود یک نظری
سنتی اســت. نظریـهای کـه مـیگویـد اسـتقرار 
سوسیالیســم میتوانــد از طریــــق توســـعۀ 
ــــهای مســـالمتآمیز و  ســرمایهداری از راه
ــورت  گسترش و تکامل آن به وسیلۀ رفرم، ص

گیرد. 
1 ـ رفیق (ن. ق.) در مقالۀ خود در اتحاد کار شــمارۀ 85، 
کلمۀ برانــدازی را بـه کـار بـرده و مـن هـم بـدان اشـاره 

کردهام. 
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