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 ۲۳  صفحه   

    ۱۱در صفحه 

همه قرائن حاکی از آن اسـت کـه در               
اردوی جمهوری اسالمـی تـالش هـای          
تاکنونی  برای نجات حکومت از بـحـران         

در .   دامنگير آن به بن بست رسيده اسـت       
ميان اصالح طلبان حکومتی نـيـز، امـيـد           
نجات نظام از طـريـق اصـالح آن در               
مواجهه با سماجت ولی فقيه و باند هـای         
قدرت حول و حوش آن، در تالش بـرای         
بازگشت به نقطه صـفـر قـبـل از دوم              
خرداد، بتدريج به يک توهم  تبـديـل مـی       
شود و کم نيستند کسانی که امـروز بـه           
امکان ناپذيری آن اذعان نـمـوده، امـيـد           

 . نجاتی برای اين نظام متصور نباشند
آن چه که حـول پـرونـده مـوسـسـات              
نظرسنجی اتفاق می افـتـد، آيـنـه ايـن              
وضعيت و خود اين محاکـمـات نشـانـه           

 . بارز اين بن بست هستند
طی چند سال گذشته جناح مسلط رژيـم         
همواره در تالش آن بوده است کـه بـا            
استفاده از دو شيـوه سـرکـوب، يـکـی             

و ديـگـری      ”قانونـی “آشکار و به ظاهر  
و  ”خـودسـر  “پوشيده و در ظاهر امـر        

پس از نزديک به يک سال از تشکيل پرونده در مورد ماجرای رسوائی بزرگ معروف به             
 نفر را در بر می گـيـرد، از           ۴۹، سرانجام احکام متهمان اين پرونده که        " شهرام جزايری " 

 .  سوی دادگاه اعالم شد

ــاه         ارگان مركزي سـازمـان اتـحـاد فـدائـيـان خـلـق ايـران                   ۱۳۸۱دي مــ

۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴    



 سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى ايران 
 ۲ صفحه

   ۲۳ادامه در صفحه 

ماورای قانونی معـادالت سـيـاسـی در           
کشور را به نـفـع خـود تـغـيـيـر داده،                 
دستاورد های مبارزات مردم را، محـو و         

انجام نـوع اول سـرکـوب          .   پايمال نمايد 
آزادی ها و مخالفين به عهده قوه قضائيه        
تحت فرمان ولی فقيه بود و اجرای بخـش       
دوم اين سرکوب ها در حوزه عمل ارگان        
های امنيتی حکومتی از وزرات اطـالعـات        
تا سپاه پاسداران و بسيج سپاه پاسداران       
بود که در هيات علنی خود تحت عـنـوان           
لباس شخصی ها عمل می کردند و از بـه          
هم زدن سخنرانی ها و اجتماعات تا حمله        
به تجمعات دانشجويان و ضرب و شـتـم         

از .   مخالفين از جمله اقدامات آن هـا بـود         
شاهکار های اين نيرو ها بـعـد  از دوم              
خرداد هم چنين سازماندهی و اجرای قتل       
های زنجيره ای در ادامـه قـتـل هـای                
سياسی در طول حيات حکومت اسـالمـی        
و نيز يورش وحشـيـانـه بـه خـوابـگـاه               

سـرنـخ ايـن پـروژه         .   دانشجويان بـود   
سرکوب نيز از همان نخسـت در دفـتـر            
خامنه ای و بااطالع و تاييد شـخـص او            

 . بود
بعداز افشای اسرار قتل های زنجيـره ای       
در زير فشار افکار عـمـومـی و سـپـس              

سعيد امامی برای جلوگيـری   ”خودکشی“
از آشکار شدن چهره آمرين اين قتل ها ،          
و نيز مقاومت جنبش دانشجوئی در مقابل       
يورش به خوابگاه دانشجـويـان و وادار          
نمودن فرمانده کل قوای اين حمله، آقـای         
خامنه ای به عجز و البه، دست و پای اين          
بخش از نيروی سرکوب اندکی جمع شـد        
و در عوض بخش مهمی از وظائف آن به         
عهده ارگان سرکوب شبه قانونی يـعـنـی          

اولين اقدام بـزرگ    .   قوه قضائيه نهاده شد   

اين ارگان بستن دسته جمعی مطبوعات و       
آغاز يورش جديد بـه روزنـامـه هـا و               
روزنامه نگاران و دستگيری و محـاکـمـه         
آن ها بعد از انتخابات مجلس ششم و بـه          

از صدور حکـم   .   بهانه کنفرانس برلين بود   
توقيف ده ها روزنامه و مجله با اسـتـنـاد        
به مهجورتريـن قـوانـيـن دوران رژيـم             
سلطنتی مثل قانون اقدامات تامـيـنـی تـا           
صدور حکم اعدام آقاجری و ترتيب دادن       
دادگاه نظرسنجی، قوه قضـائـيـه راهـی           
طوالنی را پشت سر گذاشته، عـالوه بـر          
روزنامه نگاران، بسياري از نويسندگـان،      
فعالين جنبش دانشجويي، فعالين جنـبـش       
هاي اعتراضي و حتي برخي چهره هـای         
برجسته خود حکومت مثل عبداهللا نـوری        
را به زندان فرستاده است و با بازداشـت         
گسترده و شکنجه نيروهای نهضت ازادي      
و ملی مذهبی به اتهام براندازی و سـپـس      
محاکمه آن ها به اين اتهامات واهی راه را         
برای طبيعی جـلـوه دادن ايـن قـبـيـل                
محاکمات با هر اتهام واهی ديگر هـمـوار          
نموده است که محاکمه آقاجری به اتهـام         
سب النبی و عبدی و امثال هم بـه اتـهـام            
 . جاسوسی برای آمريکا از اين جمله است

در فاصله دادگاه مطبـوعـات تـا دادگـاه            
نظرسنجی تـوازن قـوا در جـمـهـوري             
. اسالمي تحول چشمگيري نداشته اسـت        

 : اما دو واقعيت تغيير يافته است
دفاع حقوقـی در دادگـاه هـای قـوه             )   ۱

قضائيه موضوعيت خود را حـتـی بـرای          
 . حکومتيان هم از دست داده است

سرکوب شبه قانونی با تمام خـدمـات        )   ۲
چند ساله اخير آن، ديـگـر پـاسـخـگـوی             
سياست های جناح ولی فقيه نـيـسـت و            
محاکمه عبدی و حتی اعدام آقاجری هـم         
قادر به نجات اين جناح از شـر فضـای             
سياسی متفاوتی که با رای ميليونی مردم       
عليه استبداد در اين کشور باز شده است،   

 . نيست
اکنون آشکارا سخن از تصفيه های وسيع       
گفته می شود و ياران سعيد امامی عـلـنـا         
به صحنه فرستاده شده اند تا آن چـه را           
که پنج سال پيش با عمليات خـود قـرار            

. بود در خفا انجام دهند، علنا فرياد بزننـد         
خبر از نقشه هايی می دهند که از هـمـان           
فردای دوم خرداد اين جا و آن جـا در             
قالب بريدن زبان ها و زدن سر ها از آن           

 . دم زده می شد
اما در شرائط كنوني، که نزديكـي زمـان          
تهاجم امريكا به عراق مزيد بر علت شـده         
و کل حکومت را در تنگنا قرار داده است،         
رابطه با آمريکا خود به موضـوع مـورد          
مناقشه روز در آمده اسـت و بـحـران              

در .   دامنگير رژيم را تشديد نمـوده اسـت        
چنين شرائطی است کـه  نـاكـارآمـدي             
سياست سرکوب شبه قانونی  از يك سـو   

و شكست سياست های اصـالح طـلـبـان            
ازسوي ديگر،  به وضوح شکاف در جبهه       
هاي تاكنوني  جناح هـاي حـكـومـت و              
تقسيم آن ها به اردوهاي متفاوت را دامن        

در جناح طرفدار ولي فقيه، در       :   زده است 
يک سو نيرو هائی قرار گرفته اند کـه از            
همان آغاز خواستـار اقـدامـات تـنـد و              
خشونت آميز بر عليه مردم و حذف جناح        
اصالح طلبان در حكومت از طـريـق يـک           
کودتا و يـكـدسـت كـردن حـاكـمـيـت                
ديكتاتوري ولي فقيه بودند و امـروز بـا           
توجه به بحران كنـونـي جـان تـازه ای              
گرفته اند و از ماه هـا پـيـش در خـفـا                  
مقدمات يک تهاجم گسترده را تدارک مـی        
بينند و ظاهرا چهره های مـتـنـفـذی در             
. درون جناح ولي فقيه هم پيدا کـرده انـد           

ورود بی پرده و پی درپـی دسـتـيـاران             
سعيد امامی مثل حسين شـريـعـتـمـداری       
نماينده ولی فقيه در کيهان، به صحـنـه و      
اعالم در پيش بودن تصفيه های وسـيـع          
در پيش رو، نشان از تقويت موضع ايـن          

از طرف ديگر آن بـخـش از     .   جريان دارد 
نيرو های اين جناح که فراتـر رفـتـن از              
مرزهای شبه قانونی تاکنونی را خطرناک      
دانسته و عواقب آن را غير قـابـل پـيـش             
بينی ارزيابی می کنند هم چنان از خـطـر           
کردن در هراس اند و بخوبي آگاهند كـه          
بدون اصالح طلبان قادر به حفـظ نـظـام           
نيستند و تهديدات عليه اصالح طلـبـان را          

 
، "سرکوب قانونی"بن بست 

 احتمال کودتا ،
وظائف اپوزيسيون چپ و 
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 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



 ۳ صفحه

 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 بيانيه كميته اتحاد عمل برای دمکراسی
 در باره انتخابات شورا های شهر و روستا

 مردم آزاديخواه و مبارز ايران 
 ! کارگران، زحمتکشان

 ! معلمان، استادان، دانشجويان
 ! زنان و مردان شجاع از تمامی مليت ها و اقوام ساکن ايران

 
چهار سال پيش، انتخـابـات   .   انتخابات شورا های شهر و روستا برای بار دوم در تاريخ حيات جمهوری اسالمی، در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد 

شوراهای شهر و روستا در شرائط ضد دمکراتيک حاکم بر هر انتخاباتی در حکومت اسالمی که در آن فقط احزاب حکومتی حق شرکت دارند و سـايـر       
با اين وجود و به اميد امکان حضور معتمدين محلی در اين شورا ها و بـه کـرسـی        .   احزاب و جريانات از حق انتخاب شدن محروم هستند، برگزار شد     

شورا ها انتخاب شدند اما در عمل همين شورا ها از يـک سـو در       .   نشاندن اراده نهاد های انتخابی مردم، همين انتخابات نيز با استقبال شما مواجه شد        
رات محاصره ارگان های متعدد مراکز قدرت از نمايندگی های ولی فقيه، تا آخوند فالن ده، در حوزه کاری شان قرار گرفتند، از سوی ديگـر از اخـتـيـا              

 . محدود و دخالت های دولت در محدوده عمل شان در امان نماندند و کارنامه ای جز ناکامی از خود بر جای نگذاشتند
سرنوشت شورا ها هم مثل تمام ارگان های انتخابی در جمهوری اسالمی، حتی در چارچوب خود حکومت و برآمده از انتخابات تحت کنترل حـکـومـت                        

 . هم، در ناکامی و ناتوانی در برابر مراکز قدرت منتصب و ملعبه شدن در دست آن هابود
ی اگر بعد از انتخابات دوم خرداد، برای عده ای اين تصور ايجاد شده بود که از طريق رای شما از طريق انتخابات امکان تغيير در حـکـومـت جـمـهـور              

اسالمی فراهم شده است، سردمداران اين حکومت در طول چند سال گذشته با تداوم اقدامات جنايت بار خود از قتل های زنـجـيـره ای تـا سـرکـوب                                  
بـانـد   .   همه اين توهمات را حتی در ميان خود حکومتيان نيز نقش بر آب ساخته اند         . .   دانشجويان و بستن روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران و            

های فاسد در قدرت که ناشناخته نيستند، به نام حکومت الهی کنترل همه امور کشور را در دست گرفته اند و بانی ورشـکـسـتـگـی کشـور و عـامـل                                  
 . دستگيری، بازداشت و شکنجه و کشتار مخالفين و حتی منتقدين داخلی حکومت هستند

 
 ! مردم مبارز ايران

از ايـن رو      .   کشور ما در شرائطی قرار دارد که اين اراده را نمی توان و نبايد ملعبه دست حکومت ضد منافع شما ساخت        .   رای شما بيان اراده شماست    
 : نيز 

در شرائطی که از همه امکانات کشور برای مقابله با رای و خواست شما استفاده می شود، از حضور معترض شما به حکـومـت نـيـز مـزورانـه رای                 
 پشتيبانی شما از مستبدين حاکم بر سر نوشتتان خوانده می شود، 

 در شرائطی که نويسندگان و مخالفين سياسی توسط آدمکشان حرفه ای حکومت ربوده می شوند و به زير شکنجه برده می شوند، 
م در شرائطی که دادگاه های تحت حکم ولی فقيه، مشغول به زانو در آوردن شرکای در قدرت خود هستند، تا حتی از منتقدين داخلی خود نيز زهر چشـ           

 گرفته، با صدور احکام اعدام و مجبور نمودن به قرائت توبه نامه ها، درس عبرتی برای ديگران بدهند، 
اکـم  در شرائطی که باند ولی فقيه نه فقط شورا ها که مجلس حکومت را نيز با وجود رای باالی شما به نمايندگان آن، عليرغم شرائط ضد دمکراتيک حـ            

 بر انتخابات آن، به دليل باب ميل نبودن به آلت دست چند آخوند مرتجع عضو شورای نگهبان نموده اند، 
آن ها که در راس حکومت اسالمی نشسته اند، به زبان ديگری با شما .   شرکت در انتخابات و سخن گفتن با رای، ديگر مفهوم خود را از دست داده است      

حرف می زنند و جز سالح تعرض به حقوق اوليه شما در حاکميت بر سرنوشت کشور، زبان ديگری را نمی شناسند، آن ها طی اين سال ها نشان داده            
همه شواهد حاکی از آن است که رای و اراده شما بايد به روش های ديگری به اين باند های فاسد ديـکـتـه           .   اند که  حاضر به تمکين به رای شما نيستند         

 . شود
در چنين شرائطی شرکت در انتخابات شورا و کانديدا شدن برای اين انتخابات فاقد موضوعيت و آب ريختن در آسياب دستگاه بگير و ببنـد حـکـومـت          

 . است
بـر  ما از معتمدين محلی و نيرو های مردم دار کشور می خواهيم که از وارد شدن در بازی انتخاباتی که در شرائط بحرانی کنونی می تواند سرپوشی                              

و ناديده گرفتن حقوق مردم و گسترش سرکوب و اختناق باشد، اجتناب ورزيده، بدين وسيله اعتراض خود را بر شرائط حاکم بر جامعه و تشديد بگير                   
 . ببند های سال های اخير اعالم نمايند، بازار انتخاب های بی خاصيت در درون حکومت را از رونق بيندازند

 
 ! مردم مبارز ايران

 ! کارگران، زحمتکشان
 ! معلمان، استادان، دانشجويان

 ! زنان و مردان از تمامی مليت ها و اقوام ساکن ايران
 شکی نيست که اصالح طلبان حکومتی که از انتخاب ناگزير شما در چند انتخابات گذشته، سود برده اند و اکنون خود در مخمصه سرکوب واليت فقـيـه                       

ای منتفـع  گرفتار آمده اند، بار ديگر دعوت به رونق بازار انتخاب های ناگزيری نمايند که حاصل تاکنونی آن ها، در عمل عقب نشينی های جبونانه نيروه   
آن ها در اين سال ها همواره و جا به جـا  .   از رای شما در مقابل باند های سرکوب و جنايت و عدم پای بندی حتی به وعده های توخالی خود بوده است     

بر استواری خود در حفظ اين نظام فاسد قسم خورده و بدان کمر همت بسته اند، اما حتی يک بار هم بر کوچک ترين خواست شما در عمل نـه تـاکـيـد                    
خطوط قرمز آن ها همواره در حفظ شان واليت فقيه و نظام متکی بر واليت فقيه بوده است که نفس وجود آن نـفـی       .   کرده اند و نه پافشاری نموده اند      

 ۶در صفحه 



 ۴ صفحه

 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

بحران عراق هم چنان حادترين مسـالـه        
خاورميانه است و تمامی مسائل ديـگـر        
در اين منطقه از جمله منـاقشـات بـيـن            
فلسطين و اسرائيل را تحت الشعاع خود       

از يک سو اياالت متحده     .   قرار داده است  
آمريکا در تدارک يک حمله وسيع به اين        

و اين در حالی اسـت کـه          .   کشور است 
دولت عراق بدون قيد و شرط تـمـامـی           

از طرف ديگر تـمـامـی        .   درخواست های سازمان ملل را پذيرفته است      
دولت های منطقه به استثنای دولت شارون در اسرائيل که از پشتيبانی           
بی قيد و شرط دولت بوش در پيشبرد جنگی نابـرابـر عـلـيـه مـردم                     
فلسطين برخوردار است، با برافروختن آتش چنين جنگی در مـنـطـقـه              
مخالف اند و مضاف بر آن جنبش ضد جنگ وسيعی در اقصی نـقـاط                
جهان عليه نقشه های جنگی دولت بوش در خاورميانه، شکل گـرفـتـه               

از نويسندگان و هنرمندان معروف آمريکائی تا نويسندگـان بـر            .   است
جسته اروپائی همه عليه اين جنگ بسيج شده اند و کم نيستند کسـانـی               
که بوش را خطری برای صلح جهانی می دانند و نسبت به نقشه هـای                

 . کشورگشايانه او در آستانه هزاره سوم هشدار می دهند
همه شواهد حاکی از آن است که منطقه بحرانی خاورميانه بـه سـوی               
يک جنگ سوق داده می شود و از قرائن بر می آيد که دامنه اقـدامـات                
نظامی در محدوده عراق باقی نمانده، به اقتضای سياست روز ايـاالت             

 . متحده، دامن ساير کشورها از جمله کشور ما را نيز خواهد گرفت
 اما مساله محوری بحران عراق چيست؟ 

 
 بحران عراق ، نقشه های آمريکا 

عراق بعد از شکست در جنگ کويت متعهد .  صورت مساله روشن است 
. شده است که تمامی تسليحات کشتار جمعی خود را از بـيـن بـبـرد                  

اکـنـون   .   سازمان ملل موظف شده است که بر اين پروسه نظارت کـنـد           
بعد از ده سال از کشمکش بين شورای امنيت سازمان ملل و عـمـدتـا                 
اياالت متحده و انگليس از يک طرف و دولت عراق از طرف ديـگـر بـر                
سر چگونگی بازرسی ها و رابطه اين بازرسی با امر لغو تحريم هـای               
اقتصادی طوالنی مدت سازمان ملل، اينک طی يک قطعنامه جديدی کـه         
تحت فشار دولت بوش صادر شده است، حق هر گونه چون و چرائـی              
از عراق در مورد چگونگی ، انتخاب زمان و مکان مورد بازرسی گرفته  

به عبارت ديگر همه درخواست هائی که تاکنون دولت عراق     .   شده است 
تحت هر عنوانی با پاسخ منفی مواجه می ساخت، به عراق ديکته شـده     
است و در مقابل عراق، انتخابی که گذاشته شده است، صريح و روشن   

روشـن  .   تسليم به شرائط مندرج در قطعنامه و يا جنگ با آمريکـاسـت            
است که دولت عراق به داليل کامال واضحی راه اول را انتخـاب کـرده            
است و به همه درخواست های شورای امنيت سازمان ملل پاسخ مثبت            

دولت بوش  .   اما تسليم عراق برای اياالت متحده کافی نيست       .   داده است 
کتمان نمی کند که مساله عراق برای اين دولت، فقط گـردن گـذاشـتـن                 

تغيير "   سياست آمريکا تحت عنوان     .   دولت عراق به تعهدات خود نيست     
مفهومی فراتر از اين تعهدات و تالش بـرای دخـالـت             "   رژيم در عراق    

مستقيم در امور عراق و در تعيين حکومت دلخواه آمـريـکـا در ايـن                 
از اين رو نيز اين بحران ماهيت وابعاد ديگـری دارد کـه            .   کشور است 

تمامی حوادث گذشته از جنگ کويت تا کنون فقط پيش زمـيـنـه هـای                
 . چنين بحرانی هستند

 سپتامبر دست به لشگرکشی به افغانسـتـان         ۱۱وقتی که آمريکا بعد از      
زد، هنوز برای کسی روشن نبود که ادامه اين لشگر کشی چه خـواهـد               

طالبان افغانستان سقوط کردند، اما نه بن الدن دستگير و نه کشته   .   بود
امروز عمليات آمريکا در افغانستان بعد از نزديک به دو سـال بـه      .   شد

يک امر عادی تبديل شده است و دولت تحت حمايت آمريکا در کابل نه              

تثبيت شده است و نه حتی در خـود          
کابل از قدرتی بـرخـوردار اسـت و           
مابقی افغانستان هم بين حکـامـی از         
نوع طالبان تقسيم شده اسـت و از           
افغانستان پکپارچه و بدون جنـگ و         

امـا  .   ترور هنوز هيچ خبری نـيـسـت       
استراتژهای جنگی آمريکا ظاهرا بـه       
. هدف های خود دسـت يـافـتـه انـد            
نيروهای نظامی اياالت متحده در کشور های آسيای ميانه مستقر شـده            
اند و اين کشورها به انضمام افغانستان جزو قلمرو نـه نـفـوذ بـلـکـه                    

اين حلقه را مسلم اسـت کـه         .   عملياتی ارتش آمريکا محسوب می شوند     
حضور در پاکستان، ناوگان مستقر در اقيانوس هند، پايگاه ها در يمـن،             

در اين حلقـه    .   عمان، امارات، عربستان سعودی و کويت تکميل می نمايد        
دو نقطه کور و دو کشور هستند که با آمريکا نيستند و بـا تـوجـه بـه                  
دکترين بوش چون با آمريکا نيستند، خود بخود عليه آمريکا هستنـد و              

از اين دو .   عراق و ايران:   رسما دولت های آن ها جزو محور شر هستند  
آن که نقدا در زير تيغ قرار دارد و می شود به هر بهانه ای تسـخـيـر                      

بخصوص اين که هيچکدام از دولـت هـای ايـن دو                .   کرد، عراق است  
کشور مطابق ميل و اراده مردم عمل نمی کنند و در هر دو کشـور، در                 
راس قدرت نيرو هائی نشسته اند که رای ملت هر چه باشد، بـرايشـان                

لشگر کشی و جنگ در هر دو کشـور مـثـل        .   فاقد ارزش و اعتبار است 
هم می تـوانـد   "   رهائی بخش" مورد طالبان در افغانستان به عنوان کاالی  

 . عرضه شود
از اين منظر هم هست که مساله عراق در چارچوب استراتژی تهاجـمـی         

، "   جنگ ضد تروريسـتـی  "    سپتامبر، تحت عنوان  ۱۱جديد آمريکا بعد از     
عراق با توجه به سابقه جنک کويـت و زيـر         .   مفهوم جديدی يافته است   

ذره بين سازمان ملل بودن، طعمه کم درد سرتری برای کابينه جـنـگـی               
گذشته از  .   بوش در تغيير آرايش قوا در منطقه و تنظيم دلخواه آن است           

آن به دليل دارا بودن يکی از مهم ترين ذخاير نفتی جهان، طعمه چرب و   
عالوه بر اين در مجاورت مستقيم حوزه هـای نـفـتـی              .   نرمی هم هست  

عربستان و کويت قرار دارد که هر دو تيول شرکت های نفتی آمريکائی             
محسوب می شوند و اين شرکت ها در رسيدن جرج بوش به ريـاسـت          
جمهوری سنگ تمام گذاشته اند و بيش از نيمی از مهم ترين پست هـای         
کابينه آقای بوش از کارمندان و کارگزاران مستقيم و يا غير مسـتـقـيـم      

 هزار نفر در منطقه بـرای اشـغـال        ۲۵۰تمرکز .  همين شرکت ها هستند 
عراق عليرغم مخالفت تقريبا تمامی کشورهای جهان به جز اسرائيل کـه            
در بحرانی تر شدن منطقه ذی نفع است، و انـگـلـيـس، قـطـعـا داليـل                       

دارد که دولت آمريکا را  "   رهائی بخش " استراتژيک ديگری غير از اهداف      
آن چه کـه رئـيـس جـمـهـور           .   به تحمل چنين هزينه ای ترغيب می کند     

آمريکا را اين چنين مصمم کرده است که در عراق رفع شر کند، قـطـعـا             
خود شر در عراق نيست، پوست خز عراق، در يک کالم ذخـائـر نـفـت                  

از اين رو نيز لشگر کشی آمريکا به عراق نه راه حـل کـه         .   عراق است 
خود بخشی از معضل در بحران عراق و شری است که دم در مـلـت                   

 هزار نيروی تا بن دندان مسلح نشسته است و هـنـوز از            ۲۵۰عراق با   
شر صدام خالص نشده، چشم انداز تحوالت در اين کشور را تـيـره و                

 . تار می کند
 ۷۰اگر يک طرف بحران عراق، رژيم کنونی عراق باشـد کـه از دهـه                    

تاکنون جز جنگ، ويرانی، کشتار و سرکوب برای ملت عراق نـداشـتـه               
است، روی ديگر اين بحران دولت آمريکاست که به بهانه حضـور ايـن               
حکومت و به تاوان اقدامات آن قصد تسخير اين کشور و چنگ انداختـن   

 . بر منابع حياتی اين ملت است
در عراق نيز مثل اکثريت .   شرائط حاکم بر عراق بر کسی پوشيده نيست       

در تـاريـخ     .   کشورهای عربی از حق انتخاب و رای مردم خبری نيسـت          

 

 بحران عراق ، نقشه های آمريکا
 و موقعيت اپوزيسيون

 
 مسعود فتحی



 ۵ صفحه

 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

معاصر عراق آن چه که فراوان است، کودتا پشت کودتا و حکومت اين             
حکومت صدام حسين از اواخـر    .  ژنرال و ديکتاتوری ژنرال ديگر است 

دهه هفتاد تا کنون طوالنی ترين دوره زمامداری فردی در اين کشـور              
در طول اين دوره ، ملت عراق يک جنگ هشت ساله با کشور مـا               .   است

با تاثيرات مخرب آن بر هر دو کشور و يک جنگ کوتاه اما بـا ده هـا                   
هزار كشته با آمريکا و متحدان آن بعد از اشغال کويت و يک محاصره              
اقتصادی کامل و نابود کننده، از اين آخرين جنگ تاکنون را پشت سـر              

در طول اين سال ها نه فقط کشور عراق در نتيجه آثـار         .   گذاشته است 
مخرب جنگ ها و محاصره و انزوای بين المللی از لحاظ اقتصادی بـه               
عصر حجر بازگشت داده شده است، بلکه به لحاظ سياسی با سبعـانـه         
ترين اشکال سرکوب از صحنه رانده شده و تقريبا از هر گونه حـق و               
حقوق ساقط شده است و حکومت حاضر با راه انداختن بالماسکه های      
مضحک، ملت ويژه خود را در جلوی دوربين تلويزيون ها ساخـتـه و               
پرداخته و در انظار بين المللی به نام ملت عراق به نمـايـش گـذاشـتـه                   

سرکوب های سيستماتيک و جابجائی های ملی و قومی، تخليه و         .   است
تخريب روستاها و شهرها ، بخصوص در منطقـه کـردسـتـان جـزو                 

نابودی و ريشه کن نمودن هر گـونـه         .   سياست های معمول بوده است    
صدای مخالفی حتی اعدام منتقدين درون دايره کوچک قدرت، تصفـيـه             
های خونين پی درپی، سرکوب قساوت بار هر گونه تکان اجـتـمـاعـی،               
راندن تانک ها بر روی اجساد معترضـيـن در هـر گـوشـه کشـور،                     
سرکوب و آزار و اذيت آحاد مردم به دليل قوميت و يا مذهب متفـاوت               

طبيعی است که ملت عراق برای خالص شدن .   از امور عادی بوده است    
از چنين وضعيتی روز شماری بکند و از جامعه بين الملـلـی انـتـظـار                  
داشته باشد که با فشار به حکومت، ملت اين کشور را در برکناری اين              

امـا  .   رژيم و ايجاد يک عراق آزاد و متکی بر اراده مردم آن، ياری کنـد              
آن چه اياالت متحده در سر می پروراند، نه اين يـاری، نشـسـتـن در                 
موضع تصميم گيری در مقام ملت عراق و ديکته کردن اين تصميم بـر              

همين واقعيت نيز هست که امـروز وجـه           .   دولت جايگزين صدام است   
 . اصلی و پيچيده بحران عراق را تشکيل می دهد

سازمان ملل متحد برای کنترل تسليحات کشتـار جـمـعـی در عـراق                  
نيازمند آن نيست که اين همه تالش به خرج داده و سال ها با يک رژيم         

نه در عراق در تمامی موارد از اين قبيل بـا    .   غير قابل اعتماد چانه بزند 
استناد به مصوباتی مثل منشور حقوق بشر سازمان ملل می توان ايـن        
قبيل رژيم ها را وادار به رعايت حقوق ملت خود سـاخـت و اعـمـال                  
کنترل نمايندگان ملت بر زرادخانه های اين قبيل دولت ها را جايگـزيـن            

 . کنترل از راه دور کرد
آن چه که ملت عراق امروز کم ترين نيازی به آن دارد، بر افـروخـتـن           

مردم عراق در طول سی سـال     .   شعله جنگ جديدی در اين کشور است      
گذشته به اندازه کافی جنگ ديده اند و زخم ها و آالم آن را در هـر                     
نقطه ای از عراق و متعلق به هر مليتی و قوميتی که بوده اند، بر گـرده     

به جای وادار کردن صدام به پذيرش اين يا آن التيـمـاتـوم        .   خود دارند 
بايد او را وادار به ترک صحنه و سپردن امور کشور به نـمـايـنـدگـان                  

 . منتخب ملت نمود
شايسته نيست که جامعه بين المللی وظائف خود در قبال مردم عـراق              

 . را قربانی سلطه جوئی های دولت بوش نمايد
 

 موقعيت اپوزيسيون 
يکی ديگر از پيچيدگی های بحران عراق موقعيت اپوزيسيون حکـومـت            

نخست اين که بـه دلـيـل         .   اين پيچيدگی دو دليل عمده دارد     .   فعلی است 
سرکوب ملی و قومی و مذهبی از طرف قدرت مـرکـزی فـعـلـی ايـن                    
اپوزيسيون از تنوع ملی، قومی و مذهبی برخوردار اسـت و بـر ايـن                  
بستر نيز خصومت های ملی و قومی و حتی فرقه ای در درون آن رد                

دوم اين که رژيم کنونی با سرکوب       .   پای خود را بر جای گذاشته است      

خشن و ريشه کن نمودن هر گونه تشکل سياسی و حتی صنفی در ايـن        
کشور و ترور مخالفين سياسی مانع ايجاد احزاب سياسی و هر گـونـه              
تشکيالت متعارف شده است و آن چه که در عراق موجـود اسـت، در                 
بسياری موارد متکی بر ساخت و بافت های عشيره ای و در مـواردی               
مذهبی و غيره است و احزاب اپوزيسيون عراق حتی در کردستان عراق        
که سابقه درگيری طوالنی با حکومت مرکزی را دارد، از رنگ و بـوی                

 . عشيرتی عاری نيست
پايگاه دولت فعلی عراق مثل تمامی دول پيشين اساسـا اعـراب سـنـی                 

هر چند وزرائی هم از اعراب شيعی اين کشـور    .   مذهب اين کشور است   
در کابينه حضور دارند، اليت سياسی اين کشور اساسا از موضع فـوق             
با مسائل کشور و رابطه مليت ها واقوام و مذاهب اين کشور عمل مـی                

عالوه بر سرکوب مداوم ملت کرد در شمال عـراق، سـرکـوب و                 .   کند
کنترل پليسی شديد بر مناطق شيعی نشين جنوب کشور از سـيـاسـت         
های هميشگی حکومت مرکزی بخصوص بعد از اسـتـقـرار حـکـومـت                

 . اسالمی شيعی در ايران بوده است
از جنگ کويت به بعد، بخصوص بعد از ايجاد منطقه پرواز مـمـنـوع در          
شمال و جنوب عراق، اياالت متحده تالش کرد با ايجاد اتحاد در درون      

ايـن  .   نيرو های اپوزيسيون عراق سقوط دولت در بغداد را تسهيل کـنـد            
امر به داليل متعددی از جمله درگيری های درونی بين دو نيروی مـهـم               
در کردستان عراق، اتحاديه ميهنی کردستان به رهبری طالبانی و حزب           
دمکرات به رهبری بارزانی و نيز عدم وجود نيروی اپوزيسيون چشـم             
گير عرب، سرنگرفت و از قراری که بعدا روشن شـد، آمـريـکـا روی                   
ساختن يک نيروی آلترناتيو سرمايه گذاری کرد که دست آخر در ميان            
بهت همگان و طلب ياری بارزانی از دولت صدام در جنگ با رقيب خـود    
در کردستان، نيرو های سازماندهی شده توسط آمريکا در کـردسـتـان         

 . نيز به محاصره عراق در آمده، عمال متالشی شدند
اما اخيرا و با الگو قرار دادن کنفـرانـس بـن در مـورد گـروه هـای                        
اپوزيسيون طالبان در افغانستان، اپوزيسيون عراق نيز کنفـرانسـی در            
لندن تشکيل داد و دست به ايجاد يک کميته و تعريف چشم انـدازهـا و          

زلمی خليل زاد نماينده جرج .   ايجاد يک دولت گذار بعد از صدام پرداخت       
بوش در افغانستان نيز به عنوان نماينده رئيس جمهور آمريکا در ايـن           

اين کنفرانس تالش نمود که با توافقاتی نشـان       .   کنفرانس حضور داشت  
 . دهد که نيروی قابل اعتماد برای اداره آينده عراق است

کنفرانس لندن از طرف شش گروه اصلی در اپوزيسيون عـراق دعـوت          
شش گروه که کميته برگزار کننده را تشکيل می دادند، عبارت       .   شده بود 
 : بودند از 

اتحاديه ميهنی کردستان عراق ، حزب دمکرات کردستان عراق، کـنـگـره      
ملی عراق، جنبش مشروطه سلطنتی عراق، مجلس اعالی انقالب اسالمی          

 . عراق و جنبش وفاق وطنی عراق
 هيات از گروه های قومی و ملی مذهـبـی   ۳۰۰در کنفرانس لندن بيش از    

و بدن شک فراگير ترين کنفـرانـس از مـخـالـفـان           .  شرکت کرده بودند 
 . حکومت عراق در طول تاريخ آن بوده است

اولين مساله ای که اين کنفرانس در پيش روی خود گذاشـت تشـکـيـل                 
کميته ای برای هماهنگی اپوزيسيون و نيز ارتباط با طرف های ذيـنـفـع               
در مساله بحران عراق، از جمله کشورهای همسايه عراق و کشور های            
عرب منطقه برای توضيح مقاصد و برنامه های اپوزيسيون برای آينـده            

عضويت در اين کميته بر اساس سهميه بندی صورت گرفـت         .   عراق بود 
 نماينـده ،    ۱۲ نماينده، کرد ها ۲۳ نماينده، سنی ها ۲۴که شيعيان در آن  

 .   نماينده هستند۳ و آشوری ها دارای ۴ترکمان ها 
 : از توافقات سياسی مهم اين کنفرانس اپوزيسيون، موارد زير بود

 
ايجاد يک نظام سکوالر و فدرال و پارلمانی در عراق بعد از            )   ۱

 سرنگونی حکومت فعلی 



 . رای و اراده شما و حکومت برخاسته از اراده شماست
. ترديدی نيست که شورا ها ابزار های حاکميت مستقيم شما بر امور جاری زندگی اجتماعی تان و در يک کالم وسيله تحقق خود حکومتی شما هسـتـنـد                             

تجربه يک دوره از حيات اين شورا هـا نـيـز        .   شورا های حاضر از اين هدف بسيار دور و با هزاران اما و اگر قانونی و غير قانونی دست و پا بسته اند            
نشان داد که از چنين پتانسيلی بسيار دور هستند و تحت شرائط بحرانی کنونی نه در راستای تضعيف استبداد بلکه آلـت دسـتـی بـرای مشـروعـيـت                    

 . بخشيدن بر پايه های قدرت آن هستند
در شرائط کنونی کشور، حکومت اسالمی، اعم از جـنـاح ولـی      .   الزمه شرکت در انتخابات امکان تاثير گذاری بر روند های تصميم گيری در کشور است            

 تـاثـيـر      فقيه آن با اقدامات سرکوبگرانه همه جانبه اش و نيز اصالح طلبان حکومتی با جبن و هراس شان از افتادن ابتکار عمل به دست شما، امکان ايـن           
 . از شرکت در انتخابات شورا ها اجتناب نمائيد. گذاری را به صفر رسانده است

وقت آن رسيده است که اراده مستقل شما برای بدست گرفتن سرنوشت کشور، با تبديل اين انتخابات به يک شکست برای کل حکـومـت، بـه نـمـايـش                                 
 . گذاشته شود و چشم انداز ديگری به افق های بدون حکومت اسالمی و حضور قرون وسطائی آن باز گشايد

 
 کميته اتحاد عمل برای دمکراسی

 ۲۰۰۳ ژانويه ۷ - ۱۳۸۱ دی ماه ۱۷
 

  راه کارگر -سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،  حزب دمکرات کردستان ايران ، سازمان کارگران انقالبی ايران:    متشکل از  

 ۶ صفحه

 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 ۳از صفحه 

 حفظ تماميت ارضی عراق ) ۲
 به رسميت شناختن حقوق اقليت ها ) ۳
 برگزاری انتخابات عمومی بعد از يک دوره انتقالی دوساله ) ۴
 

امـا از يـک       .   اگرچه اين کنفرانس با حضور نماينده آمريکا برگزار شد        
طرف برگزار کنندگان اين کنفرانس اصرار داشتند کـه اعـالم کـنـنـد،                 
مستقال و حتی بدون کمک مالی آمريکا و به هزينه خود اين کنـفـرانـس     

از طرف ديگر نماينده آمريکا زلمی خليل زاد نيز خود          .   را فراخوانده اند  
حتی در مصاحبه هايش از     .   را به عنوان ناظری بی طرف نشان می داد        

امکانات ديگری مثل کودتا عليه صدام به عنوان راه حل هائی که بـرای              
 . مساله برکناری رژيم عراق موجود است، سخن می گفت

واقعيت هم اين است که نيرو های شرکت کننده در اين کنفرانس دارای             
هماهنگی چندانی نيستند و بسياری از آن ها يا فاقد هر گونه نقوذی در           
عراق هستند، مثل کنگره ملی عراق و جنبش مشروطه طلبی و يا اين که        
متکی به دولت های ديگر و يا دست پرورده آن ها هستند مثل مجـلـس               
اعال که مولود جمهوری اسالمی ايران است و هم اکنون هم سخنگـوی             

 . سابق آن رئيس قوه قضائيه ايران است
از طرف ديگر عليرغم تالش شرکت کنندگان در اين کنـفـرانـس بـرای                
جلب نظر آمريکا و حتی گردن گذاشتن بر تهديـدات پشـت پـرده آن،             
قرائن حاکی از آن است که اين نيرو ها نقش زيادی در نـقـشـه هـای                 
جنگی آمريکا بازی نمی کنند و در بهترين حالت نيروی رزرو محسوب           

اخباری که تاکنون از حول و حوش مشـاوران بـوش بـه                .   می شوند 
خارج درز کرده است، بيانگر آن است که آمريکا اساسـا طـرح هـای                 

بنا به گزارش نيويورک تـايـمـز در شـشـم               .   ديگری را دنبال می کند    
ژانويه، تالش آمريکا بر آن است که با حضور سنگين نظامی، نخـسـت            

" هزينه های بازسازی  " و به سرعت ميادين نفتی عراق را برای پرداخت          
 ماه رهبران ارشد حکومتی را مـحـاکـمـه و             ۱۸تسخير کند، در عرض     

دستگاه دولتی را بعد از تصفيه آن بازسازی کرده، تحت نظـارت يـک               
ژنرال آمريکائی و يا احتماال  فردی که از طرف سازمان ملل تعيين می              

به نوشته نيويورک تايمز در اين طرح تاکيد شده است          .   شود، اداره کند  
که ارگان هايی مثل سازمان امنيت عراق منحل خواهند شد، اما بـخـش              

بر اساس اين گزارش در هـر    . اعظم دولت اصالح و حفظ خواهد گشت 
را ارتش آمريکا بازی خواهد     "   نقش تعيين کننده  " صورت در ادره عراق     

 . کرد

از ويژگی های اپوزيسيون در عراق تنوعات ملی، قومی و مـذهـبـی آن           
مسائلی که حول آن ها احزاب اپوزيسيون شکل گرفته اند، مسائل          .   است

کهنه ای در عراق هستند و بعد از سقوط دولت صدام هـم پـا بـر جـا               
استقرار حکومت سکوالر با حضور جرياناتی مثل مجلـس         .   خواهند ماند 

که اساسا نقطه تاکيد شان بر شـيـعـی گـری              . . .   اعال و حزب الدعوه و      
ساکنين جنوب عراق است و بر محور تضاد مذهبی تفاوت در شريـعـت      

. اگر نه از محاالت، امری  سخت و دشوار خواهـد بـود           .   شکل گرفته اند  
اين احزاب که قرار است نزديک به نيمی از کرسی های کميته هماهنگـی              
را تشکيل بدهند، با توجه به ترکيب سيال ديگر نيروها در صـورت هـر               

هـمـيـن    .   گونه قدرت يابی، چندان پای بند اين سکوالريسم نخواهند بـود      
اختالفات ارضـی در مـورد       .   طور است دستيابی به توافق بر فدراليسم     

تقسيم مناطق قومی همواره حداقل يکی از داليل شکست مذاکرات کردها     
دولت عراق در طول دهه های گذشـتـه بـا            .   با دولت مرکزی بوده است    

جابجائی های قومی تالش نموده است که ترکيب جمعيت را در منـاطـق              
مورد منازعه مثل منطقه کرکوک که چاه های نفت عراق عمدتا در ايـن               

کوچ های اجباری و اقدامات تشويقی برای       .   منطقه قرار دارند، تغيير دهد    
اعراب و تبعيض عليه کرد ها و ديگر اقوام غير عرب در اين منطـقـه رد        

از اين رو دولت فدرالی مورد تاکـيـد         .   پای خود را بر جای گذاشته است      
 . اپوزيسيون بر روی کاغذ راه درازی تا تحقق عملی دارد

از ديگر مسائل مورد توافق اپوزيسيون برگزاری انتخـابـات عـمـومـی               
به رسميت شنـاخـتـن     .   مساله اما تنها قبول چنين انتخاباتی نيست      .   است

حداقل در کردستان عراق در طول ده سـال گـذشـتـه               .   نتيجه آن است  
عالوه بر اين کـه     .   هيچکدام از دو حزب، حاضر به چنين کاری نشده اند         

به احزاب کوچک اجازه حضور چندانی نداده اند، هر کدام دولت خود را             
دارند و برای گسترش دادن حوزه نفوذ خود به اسلحه هم دست بـرده               
اند و سال ها با همديگر جنگيده اند و حزب دمکرات آقای بـارزانـی از                  
حمايت صدام حسين هم در اين منازعه بهره برده است تا رقيب را عقب         

 . تر براند
اپوزيسيون عراق با اين توافقات يک گام به جلو برداشته است، اما هنوز      
تا برداشتن يک گام واقعی در شکل دادن به آينده عراق فاصلـه زيـادی         
دارد و گام فعلی نيز بيش از هر چيز به اميد گشايشی از طريق اقدامـات         

دوام آن بـا بـرداشـتـه شـدن          .   بين المللی در عراق برداشته شده است      
اقتضاي شرائط از گرده اپوزيسيون با ترکيب فعلی آن، بسيار دشـوار             

 . خواهد بود



 ۷ صفحه

پـس از    ” جبهه مشاركت ايـران اسـالمـي     “ 
ناكامي در گردآوري احزاب وسازمانهـاي      
موسوم به جبهه دوم خرداد در كنگره اي         

 آذر ماه ،كـنـگـره فـوق          ۲۲فراگير ،جمعه   
 .العاده خود را بر گزار نمود

تمامي موضوعات و تصميمات اين نشست      
كه گفته شد پشت درهاي بستـه بـرگـزار           
گرديد و بنا به گفته سعيد شريعتي رئيـس         

بـه بـررسـي      “   ستاد برگزاري گنـگـره ،        
شرايط بسيار حساس سـيـاسـي كشـور          
ورويدادهاي اخير سياسي ونياز به پـاره         

” اي از تصميم گيـريـهـاي تشـكـيـالتـي               
. اختصاص داشت ، منتشر نگرديده است        

اما عمده ترين مشغله بر گزار كننده گـان          
قـرائـت   “ آنرا مي توان از شعار مـحـوري        

ــون             ــان ــراي ق ــه از اج ــاالران ــردمس م
وعكس بزرگ آقاي عباس عـبـدي       ” اساسي

كه تريبون اصلي گنگره را پوشانده بـود،         
 .تشخيص داد

عكس عبدي و هاشم آغاجري اگر نمايانگر       
با اقدامات جنـاح    ”   جبهه مشاركت “ مخالفت  

رقيب و قوه قضائيه تحت فرمان آن علـيـه          
فعالين سياسي اين جـنـاح مـي بـاشـد ،               

قرائت مردم ساالرانه از اجـراي قـانـون          “ 
چنانكه از سخنراني افـتـتـاحـيـه        ”   اساسي

محمد رضا خاتمي و اطالعيه پاياني گنگره       
برمي آيد جوهره سياستي است كـه مـي           
بايست با استفاده از تمامي ظر فيت هـاي          
قانوني مورد تاكيد در اصل پنجـاه ونـهـم       
قانون اساسي و از طريق تصويب واجراي       
لوايح دوگانه رئيس جمهور به مجلس ، بن        

از درون ”   اصالحات“   بست كنوني در روند 
حكومت را شكسته و به هم زيستي كنوني        
. جناح هاي سهيم درقدرت تداوم بخـشـد          

درغير اين صورت بنا به گفته محمد رضـا         
اگر مطابق آنچه روندجاري امـور      “ خاتمي  

نشان مي دهد مردم بـه ايـن بـرداشـت              
برسند كه اصوال امـيـدي بـه اصـالح از              
درون حاكميت نيست، بحق بـر بـيـهـوده           
بودن صرف انرژي در جايگاهي بـي اثـر          

 ”.حكم خواهند كرد
البته اين سخنان وترسيم دشـواري هـاي         
گشايش سياسي در اوضاع كنوني ،چـون        
پنج سال گذشته ، با چاشني ديگري نـيـز           
همراه است كه همانا تسليم وكـرنـش در           
مقابل قداره بندان دستگاه واليت است كـه        
گويا مردم جان به لب رسيده مجبورند تـا         
ابد بدان تن در دهند  ،تا چانه زنـي هـاي              

،  امكان نفس كشيدن را براي       ”   سران قوا   “ 
جـبـهـه    “ دبـيـر كـل        .   آنها فراهـم سـازد     

بـرنـامـه    “   درهمان جا ميـگـويـد     ” مشاركت
در ايـن    )   منظورجناح مقـابـل   ( اصالح آنها   

زمان ايجاد آشوب هـا و شـورش هـاي             
محدود وقابل جمع وبسيار كـوتـاه مـدت          
براي القاي ناامني در كشور است تا زمينه        
براي ايجاد وضعيت فوق العاده وفشار بـر   
روي اصالح طلبان براي سكـوت فـراهـم          

حركات مشكوكي كـه دربـعـضـي          .   شود
تحركات خياباني درطول اين مدت اتـفـاق         

” . افتاد، دراين راستا ارزيابـي مـي شـود          
ناگفته نماند كه اين سخنان از جانب رقباي        
وي نيز با صراحتي بيشتر ،ايـن روز هـا            

مصـبـاح يـزدي ،        .   طرح وتبليغ مي شـود    
هاشم آغاجري را مستحق ده بـار اعـدام           
مي داند وهمفكران وي در مجلس اسالمي،       
چون محمد عباسپور، رئيس جمـهـور تـا          

را به نـداشـتـن كـفـايـت           ”   محترم“   ديروز
سياسي وتهديد امنيت كشور مـتـهـم مـي           

 .كنند
در كـادر    ”   اصالحـات “ محدود نگه داشتن    

قانون اساسي موجود و بازداشتن مـردم        
از مقاومت در مقابل تـهـاجـمـات جـنـاح              

جبهه دوم   “ تماميت خواه، دو كارپايه مهم      
شش سـال گـذشـتـه       _   ظرف پنج ”   خرداد

 .بوده است
بر متن چنـيـن كـارپـايـه        ”جبهه مشاركت“ 

مسئولين ايـن جـبـهـه       .   سياسي تولد يافت  
عليرغم مسئوليت هـاي  دسـت دوم و              
سومي كه در ساختار جمهوري اسـالمـي        
داشتند ، با مشاهده رويگرداني ميلـيـونـي         

 ،   ۷۶مردم از حاكميت در جريان اننخابات      
به صحنه آمدند تا به مثابه خوني جديد در         
كالبد اين حاكميت ،ساختار عـقـب مـانـده           
وسنتي آنرا با الزامات كـنـونـي ايـران و             

 .جهان هماهنگ تر سازند
البته چنانكه عملكرد آنها نشان مـي دهـد           
تالش اصلي آنها متـوجـه حـفـظ اسـاس           

، در چانه زني با رقبـاي خـود در            ” نظام“ 
قدرت به منظور متقاعد كردن آنها به چنين     

و آوردن مـردم در        .   انطباقي بوده اسـت   
صحنه تا جائي از جانب آنها تشويق شـده         
 .است كه در خدمت چنين هدفي واقع شود

تمايل  مردم به تـحـول دمـكـراتـيـك در               
جامعه، بيزاري آنها از خشونت، نا امني و         
جنگ و ويراني، گشوده شدن اشكال جديد       
تحول در بسياري از كشورهاي جهـان و         
باالخره فقدان اپـوزيسـيـون مسـتـقـل و             

قدرتمند، منشا همسوئي اكثريت مردم  بـا          
اين نيرو و هم زمان تـوهـم ايـن جـنـاح                 

 .نسبت به موقعيت خود بوده است
 بدين سو انتخاب بـيـن     ۷۶از مقطع خرداد  

بد و بدتر تنها چاره مردم، به اميد گشايش         
از آن   . سياسي در كشور ما نبوده اسـت         

زمان تا به امروز روند حوادث در ايران و         
جهان در مسيري رقم خورده اسـت كـه            
براي جناح تماميت خواه رژيم نيـز چـاره          

باقي نمانـده  ”   انتخاب“ اي جز تمكين به اين      
 .است

و در   ” جبهه دوم خرداد  “ هر گاه اليه عايق     
بيـن مـردم و       ”  جبهه مشاركت“محور آن  

ائتالف سياه بازار و روحانيت سـنـتـي ،            
ديوار نمي كشيد بر زمينه تراكم فشار بـر        

 –مردم ،  واكنش هاي گسترده تـوده اي            
و   –ولو در اشكال خودانگيخته وشورشي      

بـويـژه در     ( حوادث مهم سال هاي اخـيـر       
احتماالت غير قابل پـيـش      )   مجاورت ايران   

بيني ايي در پيش بود كه اگـر از سـمـت              
تحول آن نتوان تصوير روشنـي بـدسـت          
داد، مي توان حدس زد كه از هم پاشيدگي         

 .رژيم فعلي محتمل ترين آنها  مي بود
اميد به تحوالت دمكراتيك و آزاديخواهانـه      

مهار كردن  . در ميان بخش هايي از جامعه       
مبارزات فعالين سياسـي ــ اجـتـمـاعـي             

و خـالـصـه      ” قانوني“ وفرهنگي در اشكال    
، ” راي“ كردن آن به رفتن پاي صندقـهـاي          

كه نهايتا از محدوده خـودي هـا بـيـرون            

 

 گشايش سياسى وتامين مردم ساالرى
 درگرو فاز دوم مبارزه مردم ،يعنى گذر از اصالح طلبى حكومتى است

 رضا  اكرمى      
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درليست انـتـظـار قـرار دادن           .   نمي رفت 
مطالبات اقتصادي و اجـتـمـاعـي اقشـار            
متوسط وكم درآمد جامعه  به امـيـد حـل            

كـه امـري بـود          –مقدمات سياسي آن        
اساسا درست اما هيچگاه جنبه عملـي بـه          

و عادي سازي روابـط بـا           –خود نگرفت   
كشورهاي خارجي، اقـدامـاتـي بـود كـه            
اساسا بر چنين بستر سياسي مي توانست       
متحقق شود وكيست كه نداند خوشه چيـن    
اين همه ،جناح هاي حكومتنـد، ودر راس          
آن همان بخشي كه صاحب اصلي قـدرت         
است وكم ترين شـانـس را در شـرايـط              
يكدستي حاكميت، در جهت تحقق آن مـي         

 .توانست داشته باشد
البته در اين توقف گاه يـا بـه عـبـارتـي                
آنتراكت تاريخي، مردم ما نـيـز فـرصـت          
يافتند به خود يبـانـديشـنـد ،در اشـكـال              
محدود، به تمرين دمكراسـي بـپـردازنـد،          
فرهنگ گفتگو و دمكراتيك را در ميان خود      
بارور كنند و با ايجاد بـرخـي نـهـادهـاي             
مدني به جنبش هاي آتي خود چشم انـداز     

درايران امـروز اگـر     .  روشن تري ببخشند 
چه مردم هـمـچـنـان از مشـاركـت در                

بسـتـن   “ سرنوشت خود محروم اند ، امـا         
تقريبـا غـيـر      ” شكستنن قلم ها  “ و  ” دهن ها   

دارندگان چنين آمالي بايد بـه    . ممكن است 
وسعت  ايران زندان بسازند كه اين بـراي          
قدرتي كه نمي تواند بر روي حمايت ده در         
صد از جامعه حساب باز نمايد در حـكـم           

 .كندن گور خود مي باشد
اما در يك نگاه كلي بايد گفت كـه در ايـن        

جناح تماميـت خـواه      ” بدتر“ و  ”   بد“ انتخاب  
توانست با پشت سر گذاشتن شوك اوليـه،        
به باز سازي تشكيالتي خود بنشيند و بـا          

به مرور بر اوضـاع     ”   قانون“ حربه ترور و    
و البته درانجام ايـن پـروژه         .   مسلط شود 

شناخت نقاط ضعف حريف، كـه درابـتـدا          
پرچم سفيد خود را برافراشته بود، نـقـش         

 .تعيين كننده اي داشت
اگر قرار بود به جـاي هشـدار و بـزرگ              
نمودن قدرت سركوب تماميـت خـواهـان،         
هوشياري مردم با دادن اطالعات به موقـع       
و گسترش امـكـانـات مـبـارزه آن هـا                
برانگيخته شود ، بطور قطع روند حـوادث         

همه ما از   .   در مسير ديگري رقم مي خورد     

آثار خرد كننده افشاء نيمه تمام قتل هـاي          
. آگـاهـيـم   ”   واليـت “ زنجيره اي بر دستگاه     

عجز و البه خامنه اي در روز هاي اولـيـه      
 تيـر و     ۱۸حركت توده اي دانشجويان در      

عقب نشيني كنوني وي در مقـابـل حـكـم            
اعدام هاشم آغاجري، بدنبال اعـتـراضـات        
سراسري دانشجويان و دانشگاهيـان، بـر        

چنانكه تمامي تجارب .   كسي پوشيده نيست 
سال هاي اخير نشان مي دهد، تنها و تنهـا          
با حضور مردم در صحـنـه و يـا روي              
گرداني آنها از حكومت است كه سرنوشت       
نهايي تحوالت اجتماعي و سياسي رقم مي       

 .خورد و بس 
البته مي دانيم كه چنين انـتـخـابـي مـدت              
هاست كه ديگر در دستور كار مسئولـيـن         

 ۱۸آنها نيز در      .   جبهه دوم خرداد نيست     
را شنيدند و بقـول     ” پيام انقالب مردم    “   تير

سردار سازندگي خود جناب رفسنـجـانـي        
و بـي جـهـت       ”   فتيله ها را پائين كشيدند      “ 

” جبهه مشاركت “ نيست كه در كنگره اخير      
نيز اثري از تا كيد بر سازماندهي چـنـيـن       
مقاومتي ديده نمي شود و بـاز خـطـاب             
اصلي آن ها متوجه تالش گروهبندي هاي       

جـهـت   ”   جبـهـه دوم خـرداد       “ متشكل در   
حمايت از لوايح دو گانه رئيس  جمهور و          

به ”   شوراي محترم نگهبان  “ در خواست از    
. ”   شرع مقدس ا نـد   “ عنوان حافظ  قانون و 

آن هم دو طرحي كه عليرغم جار و جنجال         
در صـورت    _   امكان خروج از حكـومـت        

چيزي جز تداوم حضور كنوني     _   تصويب  
آنها در همين تركيب و ساختـارحـكـومـت          

 .نيست
انسداد سياسي در اوضاع كنونـي كشـور         

در پـيـش بـودن        .   واقعيتی است آشكار     
نظامي در پشـت    -طوفان هاي حاد سياسي   

مرزهاي ايران و آغاز بند و بسـت هـاي            
آشكار و پنهان بر سر منافع ملـي مـا بـا              
قدرت هاي خارجي از واقعيـت پـيـشـيـن            

درچنين موقعيتي تنها ، اتـحـاد         .   آشكارتر
آگاهانه مردم بر مبناي مشاركت واقـعـي         
آنها در تعيين سرنوشت خود مـي تـوانـد           
امكان گذر از چنين بـحـرانـي را فـراهـم              

 .سازد 
مقدمه اين گام سرنوشت سـاز دفـاع از            
حقوق پايه اي مردم و با اتكاء به مبـارزات    

خـواسـت هـا و        .   خود آنها ميسر ميگردد   
 :حقوقي چون 

  آزادی اعتصاب، اجتماعات، تظاهرات و        -
 تامين امنيت آن ها

 آزادي تمامي زندانيان سياسي وعقيدتـي       -
 .و منع تعقيب هاي موجود 

  دفاع از آزادي مـطـبـوعـات و رفـع                  -
 .سانسور

 آزادي فعاليت تمامي احـزاب سـيـاسـي           -
وصنفي و فرهنگي و برخورداري آن هـا          
ازحقوق مساوي در استفـاده از رسـانـه           

 ).دولتي(هاي جمعي عمومي 
  برگزاري انتخابات آزاد و تضمـيـن بـه            -

رسميت شناختن نتايج حاصـل از آن و            
واگذار كردن سـرنـوشـت ارگـان هـاي             
انتصابي به آراء مستـقـيـم مـردم و يـا               

تحت نـظـارت مـراجـع        .   رفراندوم عمومي 
بطوري كه امكان مداخله در     .   صالحيت دار 

فراگرد چنين انتخابي براي هـيـچ يـك از            
 .نيروهاي ذينفع وجود نداشته باشد

البته هيچيك از خواسـت هـاي فـوق بـه              
روشني وصراحتي كه در اينجا ذكـر شـد          
در برنامه احزاب موسوم به اصالح طـلـب         
حكومتي وجود ندارد و مآال كنگـره فـوق          

نيز خود را موظف    ”   جبهه مشاركت   “ االده  
به اعالم موضع در قبال آن نمي شنـاسـد،          
اما آنها از همين کنگره  پيام مي دهند كـه            
مردم سياهي لشكر آنها در پاي صـنـدوق         

شـونـد و     ”   شوراهاي اسالمـي  “ هاي آراء   
اصـالح  “ البد اگر صالحيت كانديداهـاي          

به بركت اليه اصالحيه انـتـخـابـات          ” طلب  
مورد تائيد قرارگرفت، بر كرسي نمايندگي      

 .مردم تكيه زنند 
پيگيري حقوق ومطالبات پيش گـفـتـه در           
شرايط كنوني نه تنها ميتـوانـد مـبـارزات           
نيروهاي پيگير پيشـرو و آزاديـخـواه و            
تحول طلب را عليه استبداد و خودكامـگـي         
جناح مسلط بر رژيم اسالمي بـا اهـدافـي           
مشخص و مورد حمايت افكـار عـمـومـي           
جهان و دول دمكرات بسيج نمايد ، امكـان         
شكاف در صفوف مردم را از مـدعـيـان            

مردم ساالري و اصـالح     “ دروغين دفاع از    
 .خواهد گرفت“ طلبي

ميـتـوان هـزار      ”   واليي“ اگر براي حكومت    
داشت، مردم ساالري قرائتي جز     ”   قرا ئت   “ 

حكومت مردم بر مردم ندارد كه آنهـم در          
آراء آزاد ، همگاني و برابر حـقـوق هـمـه             

بر محور چنيـن    .   شهروندان متجلي ميشود  
.                                              شعاري متحد شويم 

 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



 ۹ صفحه

قاعدتا بايد تحقق كامـل مـردم سـاالري           
الـبـتـه مـردم       .   سياسي در كشورباشـد      

ساالري به مفهوم واقعا موجود آن يعـنـي         
تعريفي حداقل از مردم ساالري به هـمـان         
معنايي كه در بسيـاري از كشـور هـاي             

و در دنــبــالــه     “   . جــهــان وجــود دارد       
مشخصاتي از اين مردم ساالري معـمـول        
بدست مي دهد كه همانا رعايت آزادي هـا         
و حقوق بشر ، جامعه مـدنـي حـكـومـت             

در .   شفاف و پاسخگو و غيره مي بـاشـد         
مورد نيروهاي تشكيل دهنده اين ائـتـالف        

سه نيروي شناختـه    ”   وي معتقد است كه       
شده در عرصه سياسي ايران فعال هستند       
اين نيروهاي اصالح طلب و مردمسـاالري       
خواه عبارتند از جـبـهـه دوم خـرداد ،               

مـذهـبـي و نـيـروهـاي             –نيروهاي ملي   
البته تاكيد وي بيـشـتـر    . ” جمهوري خواه  

بر بخشهايي از آنها است كـه بـه مـردم             
. ساالري اعتقاد داشته و دين ستيز نيستند      

كمي پايين تر تعريف ديگري از نـيـروهـا           
در حـال حـاضـر در        ”   : داده و مي گويد  

ميان نيروهاي طرفدار مردم سـاالري در        
ايران گرايشات ايدئولـوژيـك مـتـفـاوتـي           

برخي ليبرال دمكرات،  برخي .   وجود دارد   
سوسيال دمكرات، برخي طرفدار حكومـت      
دمكراتيك توسعه گرا، بـرخـي ديـنـي و            

 ” . برخي غير ديني هستند 
بطور خالصه مي توان گفـت كـه  طـرح              
علوي تبار تشكيل جبهه اي از نـيـروهـاي          

 سوسياليسـت     مختلف ، ديني و غير ديني ،      
” و ليبرال دمكرات بر محور شكلگيري يك     

يك حكومت جمهـوري    (   ”   جمهوري عرفي   
متداول در چارچـوب جـمـهـوري هـاي            

)  پارلماني موجود در كشورهاي اروپايي       
شكلگيري يك حكومت جـمـهـوري       .     است

عرفي در ايران امروز خـواسـت عـمـوم            
به اين اعتبار هدف ايـن    .   مردم ايران است  

ولي .   جبهه پيشنهادي فعال مورد نقد نيست   
سوال گرهي اينجا است كه آيا شكلگـيـري       

 خود اين جبهه امكان پذير است؟ 
 رژيم شـاه    ۱۳۵۷مردم ايران در بهمن ماه      

را با خواست آزادي، دمكراسي و استقرار       
 متـكـي بـر اراده           يك حكومت دمكراتيك،  
اما رژيم جانشيـن  .   مردم، سرنگون كردند   

در كوتاه مدت، بلكه با تكيـه بـر احـكـام              
مذهبي، يك حكومت ديكتاتوري مذهبي را       

امروز نـه تـنـهـا        .   بر ايران حاكم گردانيد     
همچنان شعارهاي انقالب بهـمـن يـعـنـي           

آزادي، دمكراسي و حكومـت مـردم بـر             

وي به تحوالت منطقه نظر دارد و مي گويد   
پيش بيني من اين است كـه بـه زودي            ”   :   

. زلزله سياسي در منطقه ما رخ خواهد داد         
اين زلزله آنقدر قوي اسـت كـه تـمـامـي              
كشور هاي منطقه را تحت تاثير خود قـرار     

فكر مي كنم ايران تنها كشـوري        .   مي دهد   
است كه مي تواند از اين زلزله به سالمـت          
خارج شده و حاكميت ملـي و تـمـامـيـت              
ارضي خود را حـفـظ كـرده و جـلـوي                
. گسسته شدن فرايند توسعه خود را بگيرد      

اما شرط آن اين است كـه يـك نـيـروي               
قدرتمند كه كم و بيش تمامي گرايش هـاي         
ميهن دوست كشور را در بر مي گيـرد و           
قادر به جلب اعتماد مردم است در صحنـه         
سياسي حضور داشته و با طـرح شـعـار           

وي .   ”     .   هاي مناسب مردم را هدايت كند        
همچنين اشاره دارد كه چنين جبهه اي بـا          
شعارهاي مردم ساالري و صلح خـواهـي        
مي تواند به جهـانـيـان نشـان دهـد كـه                
تحوالت ايران درونزا بوده و با مسالـمـت         

همچنين تاكيد مي كـنـد      .   پيش خواهد رفت    
كه تجربه ثابت كرده است كه مسـائـل و            
مشكالت ايران تنها توسط همه مردم و نـه         
فقط توسط يك بخش از آن قابل حل مـي           

نيز معتقـد اسـت     ” امكان   ” در مورد   .   باشد  
كه بركنار از جناح هـاي اقـتـدار گـرا و              

در مـجـمـوع رواداري و          ”   فرصت طلب   
تحمل ما براي پذيرش يكديـگـر افـزايـش           

 ” . يافته است 
داليل آقاي علوي تبار در چارچوب داليـل        
عمومي است كه در ابتدا به آنـهـا اشـاره            

طبعا نمي توان با نفـس دعـوت بـه            .   رفت
ولـي در    .   همكاري و ائتالف مخالف بـود      

ابتدا بايد روشن كرد كه چـه هـدفـي از               
ائتالف و جبهه را دنبال مي كنـيـم ؟ چـه              
جبهه اي، با كدام نيروها و براي رسـيـدن      
به چه هدفي ؟ ارزيابي و پذيرش يـا عـدم            
پذيرش هر دعوتي بستگي به پاسخي دارد       
كه به اين سواالت مي دهيم ؟ آقاي علـوي          
 تبار چه پاسخي به اين سواالت مي دهد ؟

هدف چنين ائتالفي   ”   :   علوي تبار مي گويد     

. بحران در جمهوري اسالمي واقعي است        
اين را مي توان از تعدد پيام هاي دعوت به         

از رضـا    .   تشكيل جبهه يا ائـتـالف ديـد           
تـا سـازمـان          پهلوي ، فرزند شاه سابق ،      

مذهبـي    –مجاهدين خلق ، از نيروهاي ملي     
 تا چهره هاي درون حكومتي ،

 همه ، با توضيحات و زباني متفاوت ولـي         
با مضموني يكسان ، از بحران سـيـاسـي           

خـطـر      درون جامعه ، بن بست حكومـت،        
تهاجم امريكا و بي اعتمادي مردم به رژيم        
صحبت كرده و لزوم شكلگيري يك ائتالف       

 .و يا جبهه را نتيجه مي گيرند
شكي نيست كه حكومت اسالمي در طـول         
حيات خود نه تنها قادر به پاسخگويي بـه          

بلكه خود عامـل    خواسته هاي مردم نبوده،     
شـكـسـت    .   اصلي توليد بحران مي بـاشـد       

اصالح طلبان نيز بيش از پيش امـيـد بـه             
امكان اصالحات از درون اين رژيم را بـه          

در چنيـن شـرايـطـي        .   ياس كشانده است    
خالء آلترناتيو بيش از هر زمان ديگر حس        
شده و طبيعي است كه ديگـر نـيـروهـاي            
سياسي به دنبال يافتن راهـي بـراي پـر             
كردن اين خالء و جايگزين كردن خود بـه         

در عـيـن حـال        .   عنوان آلترناتيو باشنـد      
ظاهرا همه سازمان ها و احزاب سـيـاسـي       
نيز پذيرفته اند كه هيچ نيرويي به تنهـايـي          
در ايران قادر به ايفاء نقـش آلـتـرنـاتـيـو              

از اينـرو اسـت كـه دعـوت بـه               .   نيست  
همكاري ، ائتالف و جبهه مـتـعـدد شـده             

 .  است
اخيرا آقاي عليرضا علوي تبار ، نويسـنـده      

دوم ”   ويكي از چهره هاي شناخته شـده          
در مصاحبه اي با مجله آفتـاب         ،”   خردادي  

دعوت بـه      /   ۱۳۸۱ آبان     -شماره بيست   /   
وي در ايـن      .     ائتالفي تازه كرده اسـت        

گسترش جـبـهـه دوم       ”   مصاحبه از لزوم    
علوي تبار مـي     .   صحبت مي كند    ”   خرداد  
به گمان من گسترش جبـهـه دوم     ”  : گويد  

خرداد و شكل دادن به ائتالف هـاي تـازه           
اسـت و هـم       ”   ضرورت    ” اين روزها هم    

در مورد ضرورت ”   .   بيشتر دارد ”   امكان  ” 

 

 گسترش جبهه دوم خرداد، 
 ! با اعتقاد به مردم ساالري ديني ره به جايي نخواهد برد 

 

 احمد آزاد         
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 ۱۰ صفحه

بلكـه تـجـربـه         موضوع روز است،      مردم،  
بيست و سه سال گذشته لزوم جدا كـردن         
دين از حكومت و شكلگيري يك حكـومـت         
عرفي متكي بر كاركرد يك جامعه مـدنـي          
. متداول را در دستور روز قرار داده است       

اولين شرط شكلگيري هـر هـمـكـاري و            
ائتالفي، داشتن يك درك مشترك يا توافق       
. مشترك حول رابطه دين و حكومت اسـت      

درك هر يك از اين نيروها پيرامون رابطه        
دين و حكومت و موضع هر يـك از ايـن             

جـدايـي ديـن از        ”   نيروها پيرامون اصل    
 . بايد كامال روشن باشد” حكومت 

متاسفانه آقاي علوي تبار و هـمـفـكـران            
ايشان و همچنين بخشـي از نـيـروهـاي            
پيشنهادي ايشان براي جـبـهـه تـعـريـف            
بسيار ناروشن و مبهمي از رابطه ديـن و          

تـكـرار   .   مردم ساالري را ارائه مي دهند        
و  ”   مردم سـاالري ديـنـي        ”   دائمي شعار   

پسوند ديني براي ”   اصرار اينان بر اين كه  
ايـن  ”   صفت   ”  مردم ساالري نشان دهنده  

محدود و مقـيـد     ” مردم ساالري است و نه      
آن، ترديد جدي در پذيرش اصـل        ”   كننده  

در يك جـمـهـوري        جدايي دين از حكومت   
 از سوي اين نيروها را دامـن مـي            عرفي
 . زند

در كوشش براي رفع اين ترديد علوي تبار        
اما پس از تحقق مردم ساالري      ”   :   مي گويد 

، طرفداران مردم ساالري ديني مي كوشند       
تا در يك رقابت دمكراتيك طرح هاي الهـام     
گرفته از ارزشها و گرايش هاي ديـنـي را           
براي سر و سامان دادن به امور عمـومـي          

آنها در شرايط دمكـراتـيـك       .   پيشنهاد كنند 
تالش مي كنند تا با روش هاي دموكراتيك        
كاري كنند كه هيچ يـك از رفـتـار هـاي               
حكومت مغايرت قطعي با احـكـام ديـنـي            

بركنار از تمايالت بسـيـار     “ .نداشته باشد  
اين توضيحات  !   دمكراتيك آقاي علوي تبار   

نشان مي دهد كه ترديـد هـا بـي مـورد               
ايشان بايد تـوضـيـح دهـد كـه            .     نيستند

رفتار حكومت مغايرت قطـعـي      ”   منظور از   
يعني چـه ؟      ”   با احكام ديني نداشته باشد      

يعني باز هم اين احكام ديني هستـنـد كـه            
چهارچوب كار حكومت را تعيين مي كنند؟       
الهام از ارزش هاي ديني به چـه مـعـنـي              
است؟ كدام ارزش هاي ديـنـي؟ چـگـونـه            
حكومت مي تواند رفتار هاي خود در يـك       

متكي بر نظر و     [   حكومت جمهوري عرفي    
متكي بـر   [   را بر احكام ديني     ]     اراده مردم   

احكام از پيش نوشته شده و تحت نظـارت         
منطبق گرداند؟ آيا ايـن  ]    اليگارشي مذهبي  

وارد كردن دين در حكومت از در ديـگـر           
نيست ؟  آيا اين برقرار كردن يك حكومت         
اسالمي ديگر ، به ظـاهـر صـد در صـد               

 !! دمكراتيك نيست 
آقاي علوي تبار در تعريف مردم سـاالري        

مردم ساالري به مفهوم واقـعـا        ”   خود به   
موجود آن يعني تعريفي حداقل از مـردم         
ساالري به همان معنايي كه در بسـيـاري      

اشـاره  “   از كشور هاي جهان وجود دارد     
يقينا منظور ايشان نه كشورهاي     .   مي كند   

ديكتاتور زده توسعه نيافته، بلكـه كشـور         
اگر آقـاي  .     هاي پيشرفته غربي بايد باشد   

علوي تبار نـگـاهـي بـه رونـد تـكـويـن                 
دمكراسي در كشور هاي مورد نظر خـود        

 متوجه خـواهـد شـد كـه تـكـويـن                  كند،
دمكراسي در اين كشورهـا در مـبـارزه            
همزمان با حكومت هاي مطلقه سلطنتي و        
اشرافيت از يك سو و مبارزه با دستـگـاه          
مقتدر كليسا و روحانيون و تسلط مذهـب        
بر نهاد هاي اجتماعي از سوي ديگر بـوده         

اين روند نه يك روند دين سـتـيـز،           .   است
آنچه كه امروز از سوي مـذهـبـيـون در             

دين ايران تبليغ مي شود، كه روندي جهت        
 و شـكـل       زدايي در كاركرد عرفي جامعه    

. بخشيدن به يك جامعه مدني بوده اسـت        
در چنين پروسه كشورهاي مـورد نـظـر          
ايشان  به جوامعي غير مذهبي، و نه ضـد     

پايه هاي دمكراسـي    .   مذهبي فراروئيده اند  
در مبارزه براي رها كردن انسان، نه تنهـا         
از قوانين قرون وسطايي فئوداليزم، كه در       
تثبيت حقوق اوليه، قطعي و غـيـر قـابـل             
انتقال بشر همچون برابري حقوق انسـان        
ها صرفنظر از جنسيت، نـژاد، قـومـيـت،            
زبان، مذهب، رنگ پوست، ثروت، شغل و        

شـكـلـگـيـري      .   مقام،  مستحكم شده است    
دمكراسي تنها با اداي احترام بـه حـقـوق           
مردم و دمكراسي ممكن نخواهد شد، بلكه       
با پذيرش مسئوليت در قبال دمـكـراسـي          
است كه مي توان اميد بـه اسـتـقـرار آن              

 . داشت
آقاي علوي تبار كه چـنـيـن الـگـويـي را               
پيشنهاد مي كند بايد توضـيـح دهـد كـه             
بطور مثال حقوق زنان در آن حـكـومـت           
فرضي ايشان، كه رفتار خود را منطبق بر        
احكام ديني خواهد كرد، چگونـه خـواهـد          
بود؟ آيا زنان همچنان شهروند درجه دوم       

شناخته خواهند شد؟ آيـا    ”   نيم حقوق ” با  

آن حكومت فرضي خواهد توانست حقـوق   
برابر زن و مرد را رعايت كند؟ تـنـهـا دو        

يا احـكـام    :   پاسخ به اين سوال وجود دارد     
ديني در رابطه با حقوق زنان بايد اصـالح         
شده و منطبق بر اصول حقوق بشر شـود         

و يا دولت فرضي ايشان با زنـان هـمـان              
روا خواهد كرد كه حكومت اسالمي فعلـي        

 .ايران
 از اين دست سواالت بسيار مي توان طرح       

مشكل آقاي  .   كرد و بسيار طرح شده است     
علوي تبار و ديگر همفكران ايشان در ايـن       
است كه كوشش مي كنـنـد تـا بـيـن دو                

اينان خود به خوبـي بـه        .   صندلي بنشينند 
محدوديت هـاي ديـن در انـطـبـاق بـا                 

از سوي ديگر پـذيـرش      .   دمكراسي آگاهند 
سكوالريسم و محدود كردن مـذهـب بـه          
حيطه شخصي افـراد بـرايشـان بسـيـار            

تمام هم و غم اينـان حـفـظ          .   سنگين است 
حكومت اسالمي در دوران معـاصـر مـي          

از اين زاويه اين آقايان از برخي از      .   باشد
همراهان قبلي خود چون گـنـجـي عـقـب           

اكبر گنجي با پذيرش اين اصـل       .   افتاده اند 
كه جمهوري اسالمي غير قـابـل اصـالح           
است و دمكراسي و دين با هـم هـمـسـاز            
نخواهد بود، به پذيـرش يـك حـكـومـت             
جمهوري عرفي، الگوي كشورهاي غربـي،      
باور يافته و مانيفست خـود را بـر ايـن              

راهي كـه اكـبـر       .   اساس تنظيم كرده است   
گنجي طي كرده است، علوي تبار و ديـگـر        
متفكرين مذهبي به ناگزير طـي خـواهـنـد          

 . كرد
در شرائط كنوني جبهه پيشنهـادي آقـاي          
علوي تبار، ائتالف نيروهاي مذهبي و غير       
مذهبي،  ناممكن است و تـا زمـانـي كـه               

مـردم  ”   نيروهاي مذهبي نـپـذيـرنـد كـه            
چيزي جز يك توهم نيست   ”   ساالري ديني   

و جدايي دين از حكومت يك اصل خدشـه         
ناپذير براي استقرار و تداوم دمـكـراسـي         
در جامعه ايران است، كوچكترين اعتمادي      
به اين نيروها در رعايت اصول دمكراسي       
. در يك جمهوري عرفي  نمي توان داشـت        

هيچ حكومتي را نمي توان شكـل داد كـه            
رفتار خود را همزمان با احكام قطعي دين        

اين حـكـومـت     .   و حقوق مردم سامان دهد    
تنها در آمال و آروزهـاي  “   شتر گاو پلنگ” 

 ! ايده آليستهاي مذهبي ممكن است و بس
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 ۱۱ صفحه

هرچند که احکام صادره غـيـرقـطـعـی           
بوده و به مرحله تجديد نـظـر ارسـال            
شده است، اما نتايج اين بـه اصـطـالح           
دادرسی، نمايشی بودن اين دادگـاه و         

مـبـارزه بـا      " فريبکارانه بودن ادعـای      
را باری ديگر، برمـال     "   مفاصد اقتصادی 

 . می کند
تشکيل پرونده مـوسـوم بـه شـهـرام            
جزايری، که دربرگيرنده ارقام بسـيـار        
درشت سواستفاده مـالـی، رشـوه و           
اختالس تعداد چشمگيری از کله گـنـده         
های رژيم از جناحهای مختـلـف و در           
ارگانهای گوناگون بود، سر و صـدای         
زيادی در زمسـتـان سـال گـذشـتـه              

، اسفند  ۹۵اتحاد کار شماره    .   ( برانگيخت
 ۲۹شهرام جزايری عرب، جوان   )   ۱۳۸۰
خوزستانی، با اشتـغـال     "   جنگزده" ساله  

 ۵۰به داللی و تجارت و تشکيل حـدود          
شرکت واقعی يا صـوری، از طـريـق            
تبانی و همدستی با گـروه زيـادی از            
مقامات حکومتی و مديران بـانـکـهـا و           
موسسات دولتی، طی مـدتـی کـوتـاه،           
ثروتی بسيار کالن به چـنـگ آورده و           
فهرستی طوالنی از آخوندها، نمايندگان     
مجلس و ديگر مسئوالن رژيـم را بـه            
صورت جيره بگيـران خـود درآورده         

رو شدن اين رسوائی وسيـع، کـه         .   بود
در ارتباط نزديک با دعواها و رقابتهـای   
جاری جناحهای عمده حکومتی نيز بود،      
به عنوان نشانه ای از اراده و تصـمـيـم         
گردانندگان رژيم برای مبارزه با مفاسد      

با هـمـه ايـن       .   اقتصادی، وانمود گرديد  
هياهوها و تبليغات، کمتر کسی در ميان       
توده های مردم ادعای سران حکومتـی       
مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصـادی را         

اين ناباوری و بدگمـانـی      .   باور می کرد  
نه فقط از آنجا سرچشمه می گرفت کـه         
دستگاه قضائی جمهوری اسالمـی کـه        

تحـت فـرمـان خـامـنـه ای و               "   کامال
دارودسته اوست، تا به حال عملـکـردی        

بـه  "   نداشته و عمـال   "   ديوان بلخ " بهتر از   
صورت ابـزار خـفـقـان و سـرکـوب              
معترضان و مخالفان به کار گرفته شده       
است، بلکه از اين آگـاهـی و تـجـربـه              
عمومی نيز برمی خاست کـه تـمـامـی           
ارکان رژيم، از صدر تا ذيل آلـوده بـه           

" فساد مالی و اقتصاديست و بنابرايـن         
گر حکم شود که مست گيرند در شـهـر          

 ! هر آن که هست گيرند
مطابق احکام صادره از دادگاه، شهـرام       

اين پرونـده،  "   متهم رديف اول  " جزايری،  
.  سال زندان محکوم شـده اسـت        ۲۷به  

تعدادی از همکاران و زيردستان او در        
شرکتهای متعلق به وی نيز، به حـبـس          
های متفاوت از يک تا ده سال و جريمه         

بـرخـی از     .   و شالق محکوم گرديده اند    
مديران، مسئوالن و کارمندان بانکهـا و        

کـه  (   پاره ای ديگر از موسسات دولتی        
مشخصات کامـل آنـان اعـالم نشـده            

به چند سال زندان و يا جريمه و       )   است
خـدمـات   " به انفصال از "   شالق، و بعضا  

از گروهـی از     .   محکوم شده اند  "   دولتی
مقامات و مسئوالن دولتی که در جريان       
تشکيل پرونده و يا رسيدگی، نـامشـان         
به ميان آمده بود، نشانی در فـهـرسـت          
. احکام صادره به چشـم نـمـی خـورد          

بـدون ذکـر     ( ضمن آن که چند نفر نيز        
 . تبرئه شده اند) مشخصات

ها هـم در ايـن        "   آقازاده" نام سه تن از     
پرونده مطرح شده بود کـه بـه اتـهـام          

اعمال نفوذ، تحصيل مال نـامشـروع و     " 
به مـجـازاتـهـای     "   مداخله در امر وکالت   

مـهـدی   :   خفيفی محکـوم گـرديـده انـد         
پسر آيت اهللا مقتدائی، رئـيـس        ( مقتدائی  

) ديوانعالی و دادستان سابق کل کشـور      
 هـزار    ۵۱۰ سال حبـس و        ۳به  "   جمعا

ريال جريمه، محمد دری نجـف آبـادی         
پسر وزير سابق اطـالعـات و عضـو           ( 

به دو سـال     "   کال)   فعلی مجلس خبرگان  
 هزار ريال جريمه و احمـد  ۵۰۰زندان و   

 هـزار    ۲۵ ماه حبس و     ۳۰رستگاری به   
 . ريال جزای نقدی

آقازاده، وزير اسبق نـفـت      )   محمد( رضا  
و رئيس سازمان انرژی اتمی، کـه در          

تـحـصـيـل مـال        " اين پرونده متهم بـه     
"  ميليون تـومـان    ۲۵۰نامشروع به مبلغ    

گشته بود، طبق حکم صادره تبرئه شده       

در اين حکم قيد شده اسـت کـه           .   است
به دليل دفاعـيـات مـوثـرش در           " متهم  

محضر دادگاه و فقدان سوءنيت در اخذ       
وجوه و عدم احراز رابطه بـه مـتـهـم             
رديف اول و عدم کفايت داليل و مدارک        
کافی تبرئه شده و بايد کـلـيـه وجـوه             
ماخوزه مسترد و به نفع دولت ضـبـط          

 ". گردد
 نـفـر از       ۱۸در قضيه شهرام جزايری،     

نمايندگان مجلس مـتـهـم بـه ارتـبـاط             
مستقيم و بده و بستان مالی با شـبـکـه           

 نفر از آنها هـم      ۱۲وی بودند که اسامی     
. در دادگاه و مطبوعات اعالم شده بـود     

 ۵۵۰از جمله هادی خامنه ای که مبـلـغ          
ميليون تومان و مهدی کروبی که مبـلـغ     

 ميليون تومان از شهرام جـزايـری        ۳۰۰
گرفته بودند و هيچ کدام نيز دريافت اين    
مبالغ را تکذيب نکرده ، ولـی اظـهـار             

صـرف امـور     " داشته بودند که آنها را      
اما در حکـم صـادره،     .   کرده اند"   خيريه
علـی يـاری،     :    نماينده به نامهای     ۵فقط  

سيد رجب حسينی نسب، عبـاس عـلـی          
اللهياری، سيد حسين مرعشی و اليـاس       
حضرتی ذکر شده که اينها هم تـبـرئـه           

موظف گرديده انـد کـه        "   شده و ضمنا  
کليه وجوهات گرفته شده از شـهـرام          

 ". جزايری را مسترد کنند
ولی هنگامی که نوبـت رسـيـدگـی بـه             
اتهامات آيت اهللا های ريز و درشتی کـه         
در سياهه رشوه بگـيـران از شـهـرام            
جزايری بوده اند فرا می رسد، نه تنـهـا          

هم "   تبرئه" و بنابراين   "   اتهام" صحبتی از   
نيست، بلکه اشاره تلويحی به آنهـا هـم        

در !   آميخته با تعظيم و تمـجـيـد اسـت          
پايان رای صادره درباره اين پـرونـده         

يکی از عمليات فريبکارانه و :   " آمده است 
يا بعبارت ديگر متقلبانه متـهـم رديـف          
اول، شهرام جزايری عـرب، پـرداخـت         
وجوه به قصد آلوده کردن مقامات، بـا         

 

 پرونده شهرام جزايری و 
 تبرئه نمايندگان رشوه بگير
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 ۲۲صدها تن از معلمان تهران روز جمعه         
آذرماه، در اعتراض به عدم رسيدگـی بـه          

ايـن  .   مطالباتشان دست به تظاهرات زدنـد      
تظاهرات با دخالت و تـهـاجـم مـامـوران            

انتظـامـی رژيـم روبـرو         
 . گرديد

، يـکـی از       "   خانه معلمان " 
تشــکــل هــای مــوجــود       
فرهنگيان، چند روز پـيـش      
از آن، برای پيگيری پـاره       
ای خواستهـای صـنـفـی،        
ــه يــک          ــمــان را ب ــل مــع

واقـع  "   حيـدريـان  " گردهمائی در ورزشکاه    
. در خيابان حافظ تهران، فراخـوانـده بـود      

لکن وزارت کشور طـبـق مـعـمـول، بـا               
برگزاری اين تجمع صنفی مخالـفـت و از        

امــتــنــاع کــرده و از       "   مــجــوز" صــدور   
برگزارکنندگان مراسم نيز خواسته بود که      

 . لغو آن را اعالم کنند
 ۲۲با اينهمه، از ساعت نه و نيم صبح روز          

آذر گروه های زيادی از فرهـنـگـيـان در            
نـيـروهـای    .   برابر ورزشگاه اجتماع کردند   

انتظامی رژيم نيز از همان صبـح در ايـن        
بـر  .   محل و پيرامون آن مستقر شده بودند      

در بسته ورزشگاه هم اطالعيه مـبـهـم و            
نامشخصی، بدين مضمـون نصـب شـده          

به اطالع همکاران محترم فرهنگی می     :   " بود
رساند همان گونه که قبال به اطالع رسيده،        
مراسم امروز به دليل توافقات بـه عـمـل            
آمده و مذاکرات انجـام شـده بـا وزارت            
آموزش و پرورش مـبـنـی بـر بـررسـی             
موضوعات مربوطه از طريـق مسـئـوالن         

 "! ذيربط، ملغی اعالم گرديده است
در اين وضعيت و در پی اخطارهای مکـرر    
فرماندهان انتظامی، گروهی از اجـتـمـاع          

اما گـروهـی     .   کنندگان محل را ترک کردند    
 نفر بودند، در ۵۰۰ديگر از آنها که بيش از       

همان محل و تا تقاطع خيابانهای حافـظ و          
انقالب، شروع به راهپيمائـی و سـردادن          

معلم شده خسته، تبـعـيـض       .   " شعار کردند 
خود در رفاه و نعمت، مـا را         " ،  "   ديگه بسه 

وزير " و  "   معلم، اتحاد، اتحاد  " ،  " کند نصيحت 
از جـملـه     "   بی کفايت، استعفاء ، استعـفـاء      

ايـن  .   شعارهای معلمـان مـعـتـرض بـود          
تظاهرات که تا ساعت يازده و نيـم ادامـه           
داشت، سرانجام در پی برخورد و حـملـه          

نيروهای انتظامی و ضرب و شتم عده ای         
 . از تظاهر کنندگان، به پايان رسيد

تظاهرات روز جمعه معلمان، در واقـع در         
ادامه يک رشته حرکتهـا و اعـتـراضـات             

فرهنگيان بود که طی چند ماه گذشتـه، در         
تهران و برخی ديگر از شـهـرهـا، انـجـام             

در اين اعتراضات، مـعـلـمـان         .   گرفته بود 
ضمن طرح مجدد مشکالت صنفی خود، و        

مسائل حاد مـعـيـشـتـی، عـدم         "   خصوصا
پيگيری خواستهايشان و عدم اجرای وعده      

مورد انتقاد  "   های مکرر مسئوالن را شديدا    
از جمله در اطالعيه ای که از  .   قرار داده اند  

در آبـان    "   کانون صنفی مـعـلـمـان      " طرف  
گذشته انتشار يافته، با انتقاد از عمـلـکـرد           
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، آمده      

 : است
سرگرم بودن بسياری از مديـران ارشـد         " 

اين وزارتخانه به فعاليت در بنـگـاه هـای           
اقتصادی سودآور، توان بـرنـامـه ريـزی          
آموزشی و فرهنگی را از آنان گـرفـتـه و            
ساختار بسته و بيمار آموزش و پـرورش        
و تشکلهای صنفی فرهنگـيـان، مشـکـالت          
فراوانی در اين وزارتخانه ايـجـاد کـرده           

 ". است
عدم تکافوی دستمزد و حقوق در بـرابـر          
هزينه های فزاينده زندگی، همواره يکی از        
مشکالت اصلی قشر عظيم فرهنگيان، مانند      
ساير اقشار مزد و حقوق بگـيـران، بـوده           

اما عدم رسيدگی به خواست اولـيـه        .   است
آنها برای ترميم و افـزايـش حـقـوق، و               

رشد سـرسـام آور قـيـمـتـهـای            "   متقابال
مايحتاج عمومی، مسکـن و اجـاره بـهـا،            
مخارج بهداشت و درمان، ايـاب و ذهـاب          

، روز به روز فشار وارده بر آنهـا را           . . . و  
افزونتر و تعداد بيشتری از آنها را به زيـر          

هرگاه در  .   خط فقر و فالکت پرتاب می کند      
برخی ادارات و شرکتـهـای دولـتـی ايـن             
امکان وجود دارد که به هر ترتيب، انـدک          

بهبود و افزايشی در حقوق پرداخـتـی بـه           
کارکنان آنها صورت بگيرد، در دسـتـگـاه         
آموزش و پرورش چنين چيزی نيز بـرای     
اکثريت عظيـم کـارکـنـان، بـه غـيـر از                 

. ، وجـود نـدارد      "   نورچشمی هـا  " 
طرفه اينجاست که همين حـقـوق        
نازل ماهانه آموزگاران و دبيـران      
هم به موقع و بطور کامل پرداخت       

زيرا که طـبـق شـگـرد       . نمی شود 
رايج در اغلب موسسات دولـتـی،        
همان حقوق اندک فرهنگـيـان بـه         

حقوق :   " چند جزء و بخش متفاوت      
، " فوق الـعـاده جـذب      " ،  " حق مسکن " ،  "   پايه

" اضافه کـار   " ،  " فوق العاده مناطق محروم   " 
تقسيم می شود که هر کدام از آنـهـا           . . .   و  

خاص خـود را در      "   متولی" نيز مقررات و    
بوروکراسی گسترده وزارت آمـوزش و        

مـعـلـمـان     "   حقوق پايه " اگر  .   پرورش دارند 
سر برج پرداخت می گردد ، لـکـن         "   معموال

پرداخت باقيمانده اجزاء، که در واقع همان       
درآمد نازل ماهانه خانوارهای فرهنگی را       
تشکيل می دهند، با انواع تاخير، تـعـلـل و            

 . بهانه تراشی ها روبرو می شود
در اعتراض به اين گونه تبعيـضـات، حـق           
کشی ها و فشارهای فزايـنـده اسـت کـه             
معلمان ايران، به رغم حاکميت سرکوب و        
اختناق، به تالشها و حرکتهای گوناگـونـی        

ارجمله .   طی سالهای گذشته اقدام کرده اند     
مهمترين آنها، اعتراضات گسترده و تجمع      
معلمان در برابر مجلس و دفتـر ريـاسـت           
جمهوری در دی و بهمن سال گذشته بـود         
که تداوم و گسترش آنها، سرانجام محمـد        

کميته ويژه منـتـخـب      " خاتمی را به تشکيل     
برای پـيـگـيـری مسـائـل           "   رئيس جمهور 

اتـحـاد کـار      .   ( فرهنگيان، ناگزير سـاخـت     
 ). ۱۳۸۰، بهمن ۹۴شماره 

اما همان طور که قابل پيش بينـی بـود و             
های متعدد ايجاد شـده    " کميته" تجربه های   

از جانب خاتمی راجع به مـوضـوعـات و           
مسائل گوناگون نيز به روشنی نشان داده       

هم هيچ آبی برای    "   کميته ويژه " بود، از اين    
هـيـچ   "   کميـتـه  " در اين .   فرهنگيان گرم نشد  

نماينده ای از معلمان حضور نـداشـت و           
فقط از تعدادی از وزرا و مسئوالن دولتـی         
تشکيل شده بود که اگر خود اين مقامات و    
مسئوالن حاضر بـه انـجـام وظـائـف و              

 

 اعتراضات معلمان
  به عدم رسيدگی به مطالباتشان
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پاسخگوئی به خواستهای فرهنگـيـان مـی         
" کميته ويـژه  " بودند ، ديگر نيازی به ايجاد       

هم حلقه ديـگـری از       "   کميته" اين  !   نمی بود 
وعده و وعيدهای بی پايـه گـردانـنـدگـان            
حکومتی برای سر دوانـدن و سـرگـرم            

چنانـکـه پـس از        .   ساختن معترضان بود  
حدود يک سال از تشـکـيـل آن، وزيـر               

آموزش و پرورش   
در مصاحبه ای بـا     

، در هـمـان     " ايسنا" 
روز بــرگــزاری     
تظاهرات معلـمـان     
در تهران، شرحـی    

تســهــيــالت   " از   
مصـوب کـمـيـتــه       

ارائــه مــی   "   ويــژه
دهد که در واقـع،       
چيزی جز تـکـرار      
وعده های قديـمـی     

به اجـرا درآيـد،       "   نبوده و هرگاه نيز عمال 
هيچ تناسب با مطالبات اساسی و عـادالنـه         

، " تسهيالت" وی از جمله اين     .   معلمان ندارد 
نام می بـرد    "   افزايش ميزان وام مسکن"از  

" که اگر در اين بازار آشفته، بانکها عـمـال          
وامی به فرهنگيان پرداخت بکننـد، در آن          

هم بهره "  افزايش"صورت می توانند از اين  
وزير آموزش و پـرورش، از         .   مند شوند 

بررسی مشکالت تـعـاونـيـهـای مسـکـن           " 
البـتـه   " خبر داده و می افزايد که  "   فرهنگيان

با توجه به تعداد زياد اين تعاونيها، نياز به         
تاسيس بـانـک   " او از " !   زمان بيشتری است  

صحبت می کند، در حـالـی کـه         "   فرهنگيان
هـيـچ ربـطـی بـه          "   ايجاد اين بانک اساسا  

مسائل جاری اکثريت عظيم قشر فرهنگـی،       
خاصه مشکالت معيشتی فاجعه بار آنـان        

تجربه ايجاد بـانـک    .   ( در حال حاضر ندارد   
در برابـر چشـم      "   رفاه کارگران " به عنوان   

هم نمونه های تـازه     "   همگان است که اخيرا   
ای از دزديها و اختالسهای رايج در آن در         
ارتباط با پرونده شهرام جزايـری بـرمـال          

وزير آموزش و پـرورش در    ) .   شده است  
يـارانـه   " اين مصاحبه درباره عدم پرداخت      

" فوق العاده مناطق مـحـروم      " و يا   "   مسکن
بخش بزرگی از آموزگـاران و دبـيـران،           
توضيحی نمی دهد و در پايـان نـيـز، در             
اشاره به ديگر مطالبات فرهنگيان، خـيـال         

خود و روسايش را آسوده می کـنـد کـه            
البته ممکن است ميزان تقاضـا بـيـش از           " 

اينها باشد که با توجـه بـه امـکـانـات و                
بـيـش از ايـن حـد           "   مقدورات دولت فعال  

 "! مقدور نيست
آری، پاسـخ حـکـومـتـگـران در بـرابـر                
خواستهای برحق اقشـار زحـمـتـکـش و            
مـــــحـــــروم، 
همواره چنـيـن    
ــت    ــوده اس : ب

بيش از ايـن      " 
ــدور     ــق حــد م

ــيــســت امــا " !   ن
ــان   ــي ــگ ــن ــره ف

آگاهـنـد   "   کامال
که جامعه ما از   
آن حد امکانات   
ــا       ــه ــروت و ث
ــرخـــوردار   بـ
است که وسائل کار و زندگـی آبـرومـنـد            
آنان را که وظيفـه اسـاسـی آمـوزش و              
پرورش نسلهای آينده را بر دوش دارنـد،         

تداوم و گسترش مـبـارازات       .   فراهم آورد 
مستقل خود معلمان است که اين مقدورات       

 . را از قوه به فعل درخواهد آورد
ادامه و تشديد کشمکشهای دستجات رقيب    
حکومتی، در شرايط حاضـر، کـه غـالـب            
مسائل و معضالت اجتماعی را نيز ملعبه و    
يا وجه المصالحه دعواهای پايان نـاپـذيـر         
خود می سازد، البته از مسئله نارضايـتـی         
شديد و اعتراضات قشر عظيم فرهنـگـيـان        

جـنـاحـهـای     .   کشور نيز غافل نبوده اسـت     
متخاصم می کـوشـنـد بـا نشـان دادن               
همدردی ظاهری، با نـفـوذ در صـفـوف             
معلمان معترض و يا حتی با ايجاد تشـکـل          
ها و نهادهای فرمايشی و وابسته، از ايـن          
مسئله نيز درجهت مقاصد خودغـرضـانـه        
شان، به منظور عقب راندن جناح رقـيـب،          
لوث کردن حرکت اعتراضی معلمان و يـا         
به انفعال کشاندن آنـهـا، بـهـره بـرداری             

جناح خامنه ای و سخنگويـان      "   مثال.   نمايند
مشـکـالت   " بر  "   آن که در دوره اخير مرتبا     

مردم اشک تمساح می ريـزنـد،        "   اقتصادی
در واقع قصد ديگری جز کوبيـدن و بـی            
اعتبار ساختن شريک حکومـتـی خـويـش          

امـور  " اعتراض به برچيدن دفـاتـر     .   ندارند

در مدارس و ادارات آمـوزش و          "   تربيتی
پرورش از سوی نمايندگان همين جناح، و       
گنجاندن آن به عـنـوان يـکـی از مـوارد               
اعتراضی فرهنگيان، نيز شـگـرد ديـگـری          
برای به انحراف کشيدن مبارزات صنفی و       

 . اجتماعی معلمان است
ترديدی نيست که نبود تشکل های مستقـل       
و سراسری يکی از موانع عمـده رشـد و            
تداوم و تاثيرگذاری ضروری حرکتـهـا و         

قابل توجـه  . تالشهای فرهنگيان ايران است 
است که در اين زمينه، يعنی جلوگيـری از          
شکل گيری نهادهای صنفـی مسـتـقـل و            
سراسری و يا کوشش برای وابسته کردن       
تشکل ها به خود، هـر دو جـنـاح رژيـم               

در .   مقاصد مشترکی را دنبال مـی کـنـنـد          
دوران وزارت حزب اللهی قديمی، حسـيـن        
مظفر، تالشهای فرهنگيان در تـهـران و           
بعضی شهرهای بزرگ ديگـر بـرای پـی           
ريزی نهاد صنفی مستقل و فـراگـيـر، بـا            
انواع محدوديتها، تهديدات و سـرکـوب از         
. سوی مسئوالن وزارتخانه روبرو گشـت      

دوم " در دوره وزارت حزب اللهی سابق و        
الحق، مـرتضـی حـاجـی نـيـز            "   خردادی

کوششهای فرهنگيان در ايـن زمـيـنـه از            
. سرنوشت بهتری برخوردار نشده اسـت       

هنـوز هـم     "   جامعه مدنی " هرچند که شعار    
ورد زبان مسئوالن و مطبوعـات دولـتـی          

 . است
احقاق حقوق و خواستـهـای صـنـفـی و             
اجتماعی معلمان بيش از هر زمان ديگـری        
با موفقيت تالشهای جـاری بـرای پـايـه             
ريزی تشکـل مسـتـقـل و دمـکـراتـيـک                

معلـمـان   .   سراسری آنان گره خورده است  
ايران در تداوم پيکارهای خـود خـواهـنـد           
توانست حق داشتن تشکل صنفی آزاد و         

رسميت بخشيده و بـه     "   فراگير را نيز عمال   
مـبـارزات   .   گردانندگان حکومتی بقبوالننـد   

از ديگر جنبشهای جـاری     "   معلمان که طبعا  
اجتماعی نيز تاثير می پذيرد، در پيونـد و          
هماهنگی با آنها نقش سزاوار خود را در          

 . تحوالت جامعه ما ايفا خواهد کرد

 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



 ۱۴ صفحه

، بيننده را بـا       “دايره  “شروع فيلم   
. خود به دنيای واقعـيـت مـی بـرد           

زايشگاه ، کارکنان بيـمـارسـتـان ،          
رفت و آمدها ، انـتـظـار ، خـوش            
خبری ، مات شدن از شنيدن خبر و        
. نپذيرفتن ها را دنبال مـی کـنـد              

نوزادی دختر که با گذراندن دوران      
رشدش در رحـم مـادر پـای بـه             
اجتماعی خشن و مملو از نابرابـری     

هنوز چشم به اين    .   ها گذاشته است  
دنيای ناشناخته اش باز نـکـرده ،          
موجودی از پيش محکوم اسـت و         
سرنوشتی متفاوت را انتـظـار مـی        

جنسيتی از پيش نفرين شـده    .  کشد
. بـودن اسـت     “زن    “که متهم به     

انسانی که داليل اين تکفير را تنـهـا         
با نوع جنسيتش انتظار می کشد و        
داليلش را  نمی دانـد و نـخـواهـد             

 .پذيرفت
 “زن   “ راستی داليل اين تحقـيـر      

کدامند ؟ داليلی که به زشت تـريـن         
هيبت خود با فرهنگی پدرسـاالر و        

عـادات ،    .   ارتجاعی عجين شده انـد    
صفات عمومی ، مختصات روحی و   
به زبان ديگر ارزش هـای مسـلـط          
جامعه که طی ساليان سـال جـای          
پای خود را در تفکر و منش زندگی        
انسان های بي شماری محکم کرده      

تفـکـری   .   اند و جان سخت شده اند     
عقب مانده و ميراث ارتجاعی تريـن        

وآن .   نوع نگرش به هويـت انسـان       
گاه که شرايطی برای عرض وجـود    
پيدا می کند، گندابی را ماند که تنهـا         
راه خالصی از آن نقـد ريشـه ای           
ارزش های منحط سنتی و مذهـبـی        

 . است 
چيرگی بر جدايي سازی ميـان دو         
جنس، نه پروسه ای مکانيکی و يـا         
به اعتباری حذفی ، بلکه آگاهانـه و         
با برنامه بايد باشد و تنها در زمان        

نه پـديـده    .   و مکان معنا پيدا می کند     
ای است انتزاعی که انسان بـتـوانـد        
در خلوت خود راه حـلـی بـرايـش           
بجويد ، نسخه ای بپيچد و درمانش       
کند و نه با اراده گرايي می تـوانـد           

پديـده  .   پاسخگوی معضالتش باشد  
اي ست عينی ، قابل لمـس کـه در            
. دقايق زندگی جـاری مـی بـاشـد          

ريشه های اين پـديـده نـاهـنـجـار            
اجتماعی را بايد هـرچـه بـيـشـتـر            
کنکاش کرد و باز شنـاخـت و راه           
مبارزه درست با آن را نـهـاديـنـه           

. کاری مشکل، اما شدنی اسـت    .   کرد
در روند شناخت و مبارزه بـا ايـن          
پديده ی اجتماعی ، نظام حاکم بـر         

جامعه ، هم چون اختاپوسی که در        
تار و پود هويت انسان ، ريشه های    

جان سختش را دوانـيـده اسـت ،           
. چون هيواليي در مقابل می ايستـد      

بايد .   اين اژدها را نمی توان دور زد      
بـه  .   با آن درافـتـاد     

ــويــش درآورد    . زان
بــايــد ريشــه هــای     
سرطـانـی و جـان        
سخت فـرهـنـگ و        
سنت های ارتجاعـی    

مبـارزه  .   را خشکاند 
ای طوالنی ، آگاهانه    
و مستقل ، تنهـا راه       
خالـصـی اسـت و        
هيچ ناجی ديگری را    

 .اميد نيست
بايد شرايطی را به وجود آورد کـه        
ديگر مذهب و سنت نتوانـنـد اراده         
خود را بر نهادهای جامعه تحمـيـل        
کنند و آزاد انديشی و آزادفکری به       
مشغله روزمره من و تو و ما تبديل        

تحول پايه ای در سـاخـت         .   شود  
فرهنـگـی ، مـوازيـن اخـالقـی ،               
مختصات عاطفی و بينش حاکم بـر       
جامعه  را بايد نهادينـه کـرد ، تـا           
ديگر هيچ قيمی نتوانـد بـر مـردم           

اين تحـول نـه امـری اراده           .   براند
گرايانه و نه آن که تابويي است کـه   
نزديک شـدن بـه آن انسـان را              

بايد اين شـرايـط را       .   هراسناک کند 
دوره تـدارک را بـايـد         .   ايجاد کرد 

 .هدفمندتر سازمان داد
در اين ميانه ، تالش در راسـتـای           
ايجاد تشکل های مستقل و دفاع از        
جنبش مستقل زنان و بـه مـبـارزه          
طلبيدن قـوانـيـن يـک سـويـه و               
ناعادالنه ، ساختارهای دولـتـی و         
مذهبی ، فرهنگ ، ارزش ها و سنـت    
های پدرساالرانه از سوی زنـان ،         
می بايد به وسيع ترين شکل مـورد        

 . پشتيبانی قرار گيرد
در شرايطی که سخـن گـفـتـن از            
آزادی زنان ، مترادف با ايسـتـادن        
در مقابل قراردادهـای حـاکـم بـر           
جامعه است و جز تکفير و شکنجـه        
و زندان ، دستمزد ديگـری نـدارد،         
در شرايطی که آزادی زنان را بـا          
برچسب های اخالقی مورد پذيرش     

ارزش های حـاکـم ، از صـحـنـه             
زندگی شخصی و اجـتـمـاعـی بـه           

ناکجاآباد پرتاب می کنند، بايد زبان      
و واژگان حاکم را نـقـد کـرد و              
مناسبات مسلط در زندگی اجتماعی     
 .را به چالش طلبيد

در جامعه سنتی  ،      
مــــذهــــبــــی و     
پدرساالرانه ايـران    
که تمام مشـکـالت      
زنان بعدی اخالقـی    
پيدا مـی کـنـنـد و          
چماق تکفير هميشه   
در آســمــان مــی      
چرخد تا بـر فـرق       
کسی که دم از ايـن      
تفاوت ها می زند فـرود آيـد ايـن            
مسئوليت ابعادی گسترده تـر مـی        

در جامعه ای که مرتبا تـکـرار        .   يابد
می شود که اين از خدا بی خبران  ،        
بی بندوباری را می خواهنـد دامـن         

بـرای  .   بزنند، هدف مشخص است      
آن که  همه چيز هويت مردانه اش         
را حفظ کند بـه هـر دسـتـاويـزی             

اراده ارتجاعی و .   متوسل می گردند 
اقتدارگرای خود را بـا زيـورآالت         
بدلی اخالقی و غيراخالقی مرسـوم      
می آرايند تا زنـان را از حـرکـت             
برای هويت يابـی خـود مـحـروم           
ساخته و با صدها تبصره و آيه و         
بندهای قانونی و شرعی از صحنـه       
زندگی شخصی و اجتمـاعـی پـاک         

اين داستان دردناک به اشکال     .   کنند
 .مختلف ادامه داشته است

خواسته های انسانی ، حـقـوقـی و         
طبيعی زنان را که خواهان استقرار      
شرايطی عادالنه در جـامـعـه مـی          
باشند تا همه  انسان هـا فـارغ از             
نژاد ، جنسيت و عـقـيـده، امـکـان             
انتخاب نوع زندگی خود را داشـتـه        
باشند بـا حـکـم زيـاده خـواهـی              

جامعه مردساالر  .   سرکوب می کنند  
به زنان بيشتر به عنوان رقيب مـی        
نگرد و به همين خاطر هم هست که        
بنيان هايش را بر حذف قـرار داده         

جامعه مردساالر اين امـر را       .   است
بديهی می داند که تمـام تصـمـيـم           
گيری ها و سياست گداری هـا در        
تمامی نهادهای جامعه بايد تـوسـط       

به همين سبـب    .   مردان گرفته شود    
نيز برايش طبيعی است که اين گونه    
برخوردهای حذفی را پيش برده  و       
امتيازات ويژه ای را در عـمـل بـه          
خود هديه نمايد و عامل جنسيت را    
به عنوان دليلی برای عـقـب نـگـاه          
داشته شدن و حـذف امـکـانـات             
اجتماعی برای زنـان مشـروعـيـت         

 .دهد
آن چه که می تواند در گام نخسـت         
عاملی برای تغيير شرايط مـوجـود       
به نفع تساوی اجتماعی و حقـوقـی        

مدنظر باشد حد و چگونگی دخالـت        
زنان در تصميم گيری هـای کـالن         

تصميم گيری هايي کـه مـی        .   است
توانند سنگ بنای تثـبـيـت حـق را            
رسميت داده و آغـازگـر رونـدی          
باشد که اين ناهنجاری اجـتـمـاعـی         
کامال از حيات انسـان هـا رخـت            
بربندد و اين امر تنها به شرط اراده     

آگاهانه ، مستقل و سازمان يـافـتـه          
نياز بـه    .  خود زنان ممکن می گردد 

اين تغـيـيـر     .   تغيير تنها کافی نيست   
بايد راستاهايش روشـن بـاشـنـد          
برای فعالين جنبش زنان معـيـن و         

اين خـواسـت بـايـد        .   ملموس گردد 
خود را در برنامه ای مدون و همـه         

برنامه ای که مهم    .   جانبه تبلور دهد  
ترين پارامترهای مطالباتی زنان را      

با داشتن برنامـه  .   دربر داشته باشد  
و پـذيـرش آگـاهـانـه اسـتـقـالل              
تشکيالتی زنان و ديگـر اقشـار و          
طبقات اجتماعـی بـرای مـتـحـقـق            
نمودن مناسباتی دمـوکـراتـيـک ،          
برابرخواهانه و فمنيستی ، می توان      
اميدوار بود کـه رونـد تـغـيـيـر،              
گردشی منطقی ، درسـت و قـابـل           

 .دفاع را آغاز و به پايان برساند

 

  رهايي زنان 
 همايون فرهادی

 :پوزشتوضييح و 
 

 “ اتحـادکـار   “در ويژه نامه    
 ، قطعه شعری از     ۱۰۳شماره  

خانم نازنين پـويـنـده درج        
شده بود که ذکر ماخذ آن از        

با پـوزش ،     .   قلم افتاده است  
يادآور می شويم که شـعـر        

از نشـريـه      “   اين رودخانه “
 ، بهمـن   ۱۳۶  شماره    “آدينه“

 .  برداشت شده است۱۳۷۷
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 وضعيت زنان كشور هاي مسلمان منطقه ، روز به روز تـحـت               
تاثير عوامل منطقه اي و جهاني همواره در حال تغيير و تحـوالت             

از يكطرف ورود به دنياي مدرن و دسترسي به         .   اساسي ميباشد   

امكانات گسترده آموزشي وامكانات ارتباطي وسيع جهاني و نقـل          
، ورود بـه      ) اينترنـت    ( و انتقال تجربه ها از طريق اين ارتباطات         

و از طرف ديگر سياستهاي اقتصادي و فرهنـگـي   …   بازار كار و    
و اجتماعي دولت هاي مذهبي حاكم بر منطقه و باالخره فـرهـنـگ              
سنتي مردساالري مذهبي غالب بر اين جوامع موقعيـت زنـان را         
دچار سردرگمی  فاحشي ميان جامعه امروزي و طرز تفكر سنتي       

 . نموده است
اين سردرگمی، تناقضي است كه در نقش زنان و رهـائـي آنـان                
همواره وجود داشته و جدال ميان جوامع  اسـالمـي و عصـر                  

 .الكترونيك را هر چه بيشتر عيان تر نموده است
دولت هاي اسالمي به منظور استفاده بيشتر از نيروي كار نيـمـي        
از جامعه فعال يعني زنان، از يك طرف امكان آموزش و ورود به             
بازار كار و مشاغل دولتي و اصالح در قوانين خانواده را بـراي        
آنان آسان تر نموده اند اما از سوي ديگر بيش از بيش بر ارزش    

در .   هاي اسالمي و سنتي در رابطه با زنـان پـاي مـي فشـرنـد                  
كشورهاي منطقه خليج چون عـربسـتـان و بـرخـي ديـگـر از                    
كشورهاي اين منطقه با توجه به نگرش يك سويه و خشك خـود        
سعي در جدا سازي شغلي و آموزشي زنان و خـارج گـذاشـتـن                
آنان از مراجع تصميم گيري عمومي به اين نابرابـري هـاي بـي                
شمار كه ريشه در نگرش اسالمي آنان به موفعـيـت زن دارد ،                 

 .دامن مي زنند
اسالم گرايان منطقه  معتقدند براي مقابله و مبـارزه بـا غـربـي                  
شدن، مي بايست جامعه از نو اسالمي گردد زيرا كه كه فـرهـنـگ        
غرب از نظر آنان ايمان و هويت اسالمي مسلمانان را تباه و بـه                

در اين كشمكش زنان و بنيان خانواده اسالمـي         .   فساد مي كشاند    
در خط مقدم قرار مي گيرد ، زيرا زنان محور و حامل نامـوس و     
اخالق اسالمي و پاسدار سنتها و و آخرين دژ محكم در مـقـابـل            
حمله و نفوذ بيگانه محسوب مي شوند  و از اين منـطـق بـه آن                   
جائي مي رسند كه حجاب زن ديگر نه نشانه عفت و نجابت زنـان              
بلكه پاسدار دفاع از اسالم و هويت اسالمي و هـويـت خـانـواده                
اسالمي و باالخره دفاع از حرمت و موجوديت جوامع مسـلـمـان            

حجاب در   " مجله لثارات الحسين در مقاله خود به نام       . جهان است   
در باره مقاله اي كه در نشريه زنـان شـمـاره      " نگاه دگرانديشان  

مجله زنان كـه    :   " مي نويسد"   خانم چرا سياه ميپوشيد "  با تيتر۲۲
در ترجمه ، و تكرار و ترويج انديشه و افكار محافل دگرانديشـان             
و مجامع روشنفكري يد طوالني داشته و همواره مورد تـوجـه و          
احترام اقشار و گروه هاي غرب زده بوده است ، با بهره گيري از       
فضاي حاصل از مماشات برخي از مسـئـولـيـن ذي ربـط و                    
ناهماهنگي ها و احيانا تعرض سياست هاي فرهنگي ـ اجتـمـاعـي             
كشور بدترين اهانت و توهين هاي ناروا را عليه مقدسات ملـي و          

مذهبي روا داشته و در تقبيح و تحقير اصول و ارزش هـاي مـورد                 
 ...  "احترام اقشار حزب اهللا از هيچ كوششي دريغ نمي نمايد 

 بررسي سابقه تا كنوني جنبش هاي اسالم گرا و حركـت از نـگـاه                 
آنان به مسئله زنان در اين جوامع نشان مي دهـد كـه ،                 
عموما تمامي طيف هاي مختلف اسالمي از راديكالـتـريـن           
شان تا گرايشات چپ درون آنان از يك نـوع مـحـافـظـه                
كاري اجتماعي بر خوردار بوده و از مشكالت و رويدادها       
و موضوعات مربوط به زنان بـه عـنـوان اهـرمـي در                  
كشمكش هاي حاد و بنياني خود با نيـروهـاي مـخـالـف               

 . استفاده نموده و مي نمايند
 از مشخصات عمومي و مهم رژيم هاي اسالمي حاكم بر منـطـقـه ،                
اين است كه تالش مي نمايند هر چه بيشتر با استفاده از  بيان تفاوت      
هاي جنسي و نمايش وحشتناك كيفر اسالمي در رابطه با اين تفاوت            
ها در انظار عمومي حقانيت اسالمي بودن شان را نسبت به يكديگر ،             

و اين دقيقا در زماني در حال روي دادن         .   به معرض نمايش بگذارند     
بـه مـفـهـوم       )   جهاني شـدن   ( است كه عصر،  عصر گلوباليزاسيون       

استثمار بيشتر كشورهاي جهان سوم در خدمت بهره وري از منابـع       
عصـري كـه در آن         .   ملي و نيروهاي انساني اين كشـورهـاسـت           

و زنـان    .   ثروتمندان ثروتمند تر و تنگدستان تنگدست تر مي شوند           
اولين كساني هستند كه بار اين همه فشار را مي بايست تحمل كنـنـد               

 ۲۴ زايمان زنان     ۱۰۰۰كه در اين عصر تنها در آسياي شرقي از هر           
 پسر به سن بلوغ رسيده اند كه بخاطر نبود بهـداشـت و         ۲۳دختر و   

 هزار زن در نتيجـه عـوارض بـارداري و          ۶۰۰درمان كافي ساالنه    
ودرسـت در    .   زايمان در اين كشورها جان خود ا از دست مي دهند            

اين عصر است كه دولت هاي متحجر اسالمي به جاي رسيدگـي بـه             
وضعيت نابسامان و فاجعه بار اقتصادي و اجتماعي  زنان، انگـشـت            

و با تـعـزيـر و شـالق و              .   بر روي تفاوت هاي جنسي مي گذارند        
بـا  .   شكنجه و سنگسار زنان مي خواهند تاريخ را متوقـف سـازنـد           

نگاهي كوتاه به قوانين مورد اجرا در اين كشورها مي توان به عـمـق       
 قانون مجـازات  ۶۳۸اين فاجعه بيشتر پي برد ، به طور مثال در ماده          

 شمسي در جـمـهـوري اسـالمـي        ۱۳۷۵مصوب )  تعزيرات (اسالمي  
زناني كه بدون حجاب شرعي در مـعـابـر و             "   ايران آورده ميشود    

 روز تا دو مـاه و يـا از         ۱۰انظار عمومي ظاهر شوند ، به حبس از         
و . "   پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد         

چنانچه زن در نكاح دايمي مردي "    قانون مجازات اسالمي ۸۳يا ماده   
باشد و با مرد ديگري همبستر بشود ، محكوم به سنگسـار در مـال         

البته نبايد فراموش كرد كه قانون جزا در تـمـامـي            "     عام خواهد شد    
. كشورهاي اسالمي يكسان است و مختص ايران تنها نمـي بـاشـد                

بلكه قانون جزا از مختصات شرع اسالم است كه زير بنـاي فـكـري                
منتها قوانين اساسي ايـن كشـورهـا         .   همه كشور هاي اسالمي ست      

نگرش هاي متفاوتي به اين اصول نموده اند و در بـرخـي از ايـن                
كشورها قانون گذار موفق گرديده، تحت عوامل مختلف تاريـخـي و             
بين المللي راه حل هاي سهل تري را براي شرعي كردن قانون پـيـدا               

 .   نمايد 
هـر گـاه     "    قانون مجازات اسالمي ايران آمـده       ۶۳۰و اما  در ماده   

مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به               
تمكين زن داشته باشد، مي تواند در همان حال آنان را به قتل رساند              
. و در صورتي كه زن مكره باشد ، مرد را مي تواند به قتل رسـانـد              

 . " حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است 
با توجه به موقعيت فعلي جهان و تناقض فاحش ميان عرف و دنيـاي          

 

 زنان ،
  اشباحي سرگردان ميان جهان اسالم و عصر اينترنت

                                           

                                                                                ناهيد  
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مدرن در اين كشور ها و تاثير اين تناقض در زنـدگـي روزمـره          
نيمي از جمعيت فعال ، يعني زنان ، برخي از تحليل گران اسالمـي              
را بر آن داشته كه تالش نمايند تعريف تازه اي از نقش زنـان در      
جامعه اسالمي ارائه دهند و به اين وسيله روند آشتي دادن سنـت   

اصالح طلبان اسالمي منطقـه بـا        .   و تجدد گرائي را فراهم سازند       
هر خط و نشاني اما  براي هرچه كمرنگ نمودن اين تناقض ، بـه                
نوسازي و تحول در توضيح نقش زنان رسيده اند و برخا ناچـار           
شده اند در تئوري هاي خود بر نيروي سنت كه سد بازدارنده اي     

.   . در مقابل ايجاد تحول است انگـشـت بـگـذارنـد          
بگـمـان   :     "   بطور مثال عبدلكريم سروش مينويسد    

من مسئله حجاب و پوشش اسالمي بـراي زنـان           
صرفا محتواي اجتماعي ، حقوقي يا اخالقي ندارد،        

يـعـنـي    .   بلكه جنبه هاي اسطوره اي هـم دارد             
پوشيده بودن زنان ، دور نگه داشـتـن آنـهـا از               
صحنه حيات اجتماعي و بر قراري نوعي ارتـبـاط          
ويژه با آنها و رازآلود ديدن وجود آنان از رمـز            

بـنـظـر مـن ايـن          .   هاي اسطوره اي خبر ميدهد       
موضوع حتي در اسالم و حقوق اسالم نيز ديـده           

شما مي دانيد كه در جامعـه مسـلـمـان،       .   ميشود  
زنان برده و زنان غير مسلمـان حـكـم حـجـاب               
پـاره اي از      .   ندارند، حكم حجاب فقط براي زنـان آزاد اسـت            

متفكران و فقيهان ما ، از جمله آقاي مطهري ، استدالل كرده انـد                
حـال ايـن     .   كه حجاب حافظ عفت اجتماعي ، به طور كلي ، اسـت            

سئوال پيش مي آيد كه چگونه حضور كنيزكان بي حجاب يا زنان            
اهل كتاب در جامعه اسالمي ، كه تعـدادشـان كـم هـم نـبـود ،                    

مصاحـبـه   " .   ( هيچگونه بي عفتي در سطح جامعه پديد نمي آورد ؟         
و يا دكتر نجفقلي حبيبي، ) .   ۱۳۷۸ ديماه   ۵۹با  نشريه زنان شماره      

رئيس دانشگاه عالمه طباطبائي در پيامي به همـايـش مشـاركـت              
 مـي    ۱۳۸۱هاي سياسي زنان در كشور هاي اسالمي در مهر ماه  

زنان در كشورهاي اسالمي بين دو مقوله اسالم با فـهـم             :   "   گويد
سنتي و تلقي متحجرانه از آن و يكي هم فرهنگ و انـديشـه هـاي         
غربي قرار دارند كه اگر بخواهند رشد پيدا كنند بايد بين ايـن دو               

آيت اهللا محمد ابراهيم جناتي ساكن شـهـر          . "     تعادل بر قرار كنند     
قم، در  رساله جديد خود كه اخيرا به چاپ رسيده ، فتـوا صـادر            

مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مـجـبـور    "   مي نمايد كه    
نمايد يا اينكه زنان با عقد دائم يا موقت نبايد براي خروج از خانـه            
اجازه شوهر را داشته باشند مگر اينكه بيرون رفتن آنـان نـافـي               
حق شوهر باشد و يا حق قضاوت براي زنان عيبي نـداشـتـه و                 
پوشش هاي اسالمي غير از چادر در محيط كار بهتر هستـنـد و               
باالخره دختران باكره كه به طور كامل مفسده و مصـلـحـت را                

 ."درك مي نمايند براي ازدواج احتياج به اجازه پدر ندارند
در ايران  بحث روشنفكرانه ميان سنت گـرايـان و نـوگـرايـان                  
اسالمي سال هاست كه يكي از محور هاي اصلي بحث هاست بـه             
اين صورت كه نوگرايان اسالمي تالش ميكنند بـراي نـو كـردن               
روش ها و سنت هاي اسالمي تفسيرهاي جديدي از اسالم ارائـه             
. دهند و  جنبش اسالمي سنتي تالش در اسالمي نمودن نوگرائي           

ولي آنچه مهم است هردو گروه براي تحكيم استدالل هاي خـود             
از سنن مذهبي بهره مي گيرند و براي هر دو گروه مسـئلـه بـر                  
خورد به زنان يكي از عوامل كليدي در تعيين خـط مشـی هـاي                 

براي روشن تر شدن اين تنـاقـض بـه           .   مورد نظرشان مي باشد     

در نشريه :  نظر يكي ديگر از تحليل گران اسالمي ايران اشاره ميكنيم  
 مصاحبه اي با محمد مجتهد شبستري تحت عـنـوان           ۵۷زنان شماره   

نوانديشي ديني و مسئله زنان انجام ميپذيرد در اين مصاحبه مجتهـد        
بنده فكر ميكنم ما نميتوانيم دليل محكمي اقـامـه          :   " شبستري مي گويد  

اعـم از نـظـام        (   كنيم كه در اين جهان يك سلسله نظام هاي طبيعي           
متناسب با نقشه آفريـنـش وجـود         )   سياسي ، اقتصادي ، خانوادگي      

نظام هاي طبـيـعـي را       . دارد بلكه دالئلي عليه اين موضع وجود دارد         
بايد نگاه خود را    .   نبايد پيش فهم مراجعه به كتاب و سنت قرار دهيم           

و به كتاب و سنت از ديـد تـاريـخـي               .   تغيير دهيم   
از خود بپرسيم كه در آن عصر و در   .  مراجعه كنيم  

آن شرايط تاريخي و اجتماعي مشخص و مـعـيـن              
پيامبر اسالم از طريق كتاب و سنت چه ميخـواسـت            

بايد از كاري كه او مي خواست بكند تفسيـري          .   بكند  
به دست دهيم كه او واقعا چه مي خواست بكند؟ در            
اين كه او در حقوق زنان تغيراتي ايجاد كرد شـكـي             

او آمد و تغييراتي در وضع مـوجـود زنـان            .   نيست  
به تعبـيـر   .   ما بايد جهت كار او را بيابيم        . ايجاد نمود   

ديگر بايد مفهوم عمل او را در يـابـيـم كـه او مـي                   
خواسته جامعه را به چه سمتي ببرد و چه تغيـيـري            

پيامبر پاره اي از حقوق و     .   نسبت به قبل انجام دهد      
پـيـام   . .   يا مقررات ظالمانه مربوط به زنان آن عصر را تغيـيـر داد                

اصلي آن تغييرات اين است كه نابرابري هاي ديگري نيز كه در طول             
اين پـيـام كـلـي       .   تاريخ بر زنان تحميل مي شود بايد بر طرف شود           

 . "پيامبر است 
هردو طرف بر اين اعتقادند كه تعاليم قرآن و سنـت مـحـمـد زنـان                  

آنها بـر ايـن       .   مسلمان را از شرايط بد پيش از اسالم رهانيده است        
باورند كه اسالم در مقابل ديگر اديان نقش واالتري به زنـان عـطـا                

هر دو گروه اعتقاد دارند كه اسالم به زنان حق زندگي،       .   نموده است   
بخشيده است در حـالـيـكـه         .   … تحصيل ، تجارت ، ارث ، مالكيت و         

زنان غربي براي رسيدن به اين خواست ها ميبايست سالها مـبـارزه             
 .نمايند 

اما زماني كه بطور مثال كنوانسيون جهاني رفع هرگونه تبعيض عليه           
زنان ، براي بر خورداري زنان از مزايا و فرصتهاي اجتماعي يكسان     
با مردان نظير فرصتهاي شغلي و استخدامي و آزادي و حق انتخـاب         
زنان در امر ازدواج و تحصيل و تـفـريـح و ورزش و حـقـوق و                 
مسئوليتهاي مساوي پدر و مادر در قبال فرزندان و حقوق مسـاوي             
زنان و مردان در عرصه قضاوت ، ديه زنان ، امكان استخدام زنـان               
به عنوان قاضي ، امكان راهيابي زنان به عاليترين مراتب مديريتي و            
سياسي و دهها مورد ديگر اشاره مي كند و از تمامي كشورهاي دنيا        
مي خواهد كه عضو اين سازمان گردند ، تازه دم تمامي كشـورهـاي              
اسالمي طرفدار زنان به تله مي افتد و در تناقضات خود غـوطـه ور              
مي گردند زيرا كه تمامي اين خواست ها ، حقوقي ميباشند كه شـرع              

در تنـاقـض مـي افـتـنـد زيـرا               .   اسالم بر زنان ممنوع نموده است       
مجبورند با خيل عظيم زنان طرفدار خود در گير شوند و باز هم در               
تناقض مي افتند كه مجبور مي شوند قوانين طرفدار زنان غرب را در     
. برابر قوانين ضد زن اسالمي در ترازوي سنجش جامعه قرار دهند    

 ۱۲ كشور عضو سازمان كنفرانس اسالمي ، تنهـا           ۵۶تقريبا از ميان    
آنهائي هم كه به هر   .     كشور هنوز به اين كنوانسيون ملحق نشده اند         

دليل به كنوانسيون  پيوسته اند براي پيوستن خود شروطي را قائـل             
شده اند،  ولي به هر حال آنان هم مجبور خواهند شد با تـنـاقضـات                 

 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



خود درگير گردند و اما كشورهائي هم كه هنوز نپـيـوسـتـه انـد                 
مجبورند مانند رژيم جمهوري اسالمي با زنان درون حـكـومـت             
خود از يكطرف و آيات عظام و مراجع شرع از طرف ديگـر وارد         

كافي است  بـحـث هـاي          .  شور و مشورت و بند و بست گردند  
مجلس شوراي اسالمي را بر روي مسئله پيوستن به كنوانسيـون        
جهاني رفع تبعيض از زنان دنبال كنيم تا بهتر به چگونـگـي ايـن                

 . مجادالت و بند و بست ها پي بريم
اصالح طلبان منطقه اعتقاد دارند كه اسالم پيش از غرب به حقوق            
زنان توجه داشته اما آداب و رسوم اجتماعي همچنـان بـا قـوت         

آدابـي چـون چـنـد         .   تمام سد اجراي اين قوانين گرديده اسـت          
 . …همسري و يا ازدواج هاي قبيله اي و تحميلي و

آنچه اما مهم است اين كه صرف نظر از خواست اين يا آن گـروه              
اسالم گرا ، تجددگرائي تاثير به سزائي در زنـدگـي زنـان ايـن                  
. مناطق و طرز فكر آنان و روابطشان در خانواده نـهـاده اسـت               

روشن است كه اين نوسازي در جهان اسالم كنش و واكنش هاي          
ميان توقعات سنتي از زنان و نقش آنان و مطالبات حقيقي زندگي            

در ابتدا بحث بر روي اين مسئلـه        .   روزمره را تشديد نموده است      
بود كه اصوال نيازي به آموزش زنان وجـود دارد يـا نـه امـا                    
امروزه در اين جوامع خود زنان توانسته اند حداقل در شـهـرهـا              
اين نياز را به واقعيت تبديل كنند، به طوري كه در جامعه اي مثـل              
ايران تعداد دانش آموزان و دانش جويان دختر هم اكنون طـبـق               

البته اين پرسش كه چـه       .   آمار رسمي بيشتر از پسران مي باشد        
نوع تحصيلي برازنده يك زن اسالمي ست و مفيد است را قانـون             
گذار تعين نموده است كه آنهم خود از مسائل متناقض مهـم ايـن        

 . جوامع با دنياي مدرن فعلي ست 
روند تجددگرائي ، شيوه هاي سنتي كار زنان روستائي را از همه            
اقشار ديگر در اين كشور ها محدود تر نموده و يا اصوال از بيـن               
. برده است و زندگي آنان را از لحاظ اقتصادي بدتر نموده است            

البته متاسفانه در آمارهاي شناخته شده هيچكدام از اين جوامع ،          
كار زنان بخش كشاورزي منظور نگرديـده اسـت و بـراي آن                 

حتي آناني هم كه بعنوان حقوق بـگـيـر          .   ارزشي قائل نشده است     
منظور گرديده اند از ارزش اجتماعي بخصوصي بـر خـور دار               

در نگاه دست اندر كاران اين اجتماع ها مشاغلي از قبيـل            .   نيستند  
درس دادن به بچه ها و پرستاري و مراقبت هاي پزشكي از زنان             

واقعيت اين اسـت كـه در          .   مناسبترين شغل براي زنان ميباشد      
جوامع اسالمي حتي در خانواده هائي كه زنان متخصصند و در          
حين كار بايد تصميمات جدي بگيرند هم مردان نبض امور مـالـي             
و اقتصادي را همواره در دست داشته و كنترل مي نمايند و در                

حتي اگر زنان شرعا از حـق    .   تمامي امور تصميم گيري مي كنند       
نگاه داري در آمد حاصل از كارشان بر خوردار باشند هـم بـاز                
اين مردان هستند كه مي بايست جواز كار به همسـران خـود را                
صادر نمايند و باالخره آنها هستند  كه مشخص مي كنند چه چيز             

 . براي رفاه خانواده الزم است 
در اكثر موارد اين نقش متضاد زن در اجتماع و خانه بر زنـدگـي               

افسـردگـي نـاشـي از         .   زنان تاثيرات مخربي را بر جاي ميگذارد      
كشمكش ميان ارزش هاي متضاد در ميان زنان اين مناطـق روز            

بخصوص زنان جوان شاغـل كـه      .   به روز در حال افزايش است       
تداوم ارزش هاي سنتي با موقعيـت اجـتـمـاعـي و كـاريشـان                   
ناسازگار است بيشتر در معرض بيماري هاي روحي و روانـي             

 .قرار دارند 

 ۱۷ صفحه
 ۲۳ادامه در صفحه  

 صاحبنظران محافظه كار اسالمي كار زنان در اجتـمـاع را خـالف               
يـكـي از     .   طبيعت زن و مغاير با نقش فيـزيـكـي زن مـي دانـنـد                     

اگر بـخـواهـيـد       :   " صاحبنظران عرب بنام عبدالعزيز عبداهللا مينويسد       
بدانيد كه از هم نشيني زنان و مردان چه مفاسد بيشماري بر ميخيزد     
، كافي است به سرنوشت كشورهائي كه چنين راه هائي را برگزيـده             
اند توجه كنيد آنگاه خواهيد دانست كه خطر گريز زن از خـانـه و                 

و يا صاحبنظر ديگري بـنـام      " .   تالشي خانواده تا چه حد جدي است        
البته كار زن در خانه باعث راحتي افراد خانواده        :   "   خاميس مينويسد   

است اما زني كه فرسوده از بارداري و زايمان و نگهـداري اوالد و                
غيره است اگر بخواهد در عرصه رقابت اجتماع هم قرار گيرد پاي را            
از گليم خود فراتر نهاده است و نه تنها خالف طبع خود حركت كرده              
بلكه نظام خانواده را تضعيف و عشق و محبت را از ميان خانواده از        

 ."بين برده است 
البته هستند كساني هم در جهان اسـالم چـون راشـد غـنـوشـي                   
نويسنده تونسي كه اعتقاد دارد كار در جامعه به انسانهـاي عضـو         

 .آن جامعه و توانائي هايشان بستگي دارد نه جنسيتشان 
دولت هاي اسالمي منطقه براي پيشبرد اهدافشان در مـورد زنـان        
قوانيني را وضع نموده اند كه در آنها بدون استثنا عليرغم تـاكـيـد                
نمودن آزادي زن و مرد ، اما شريعت و احكام شريعـت اصـل بـر         

بطور مثال نگاهي به قانون اساسي كشـورهـاي         .   همه چيز ميباشد    
كويت ، امارات ، بحرين ، قطر ، يمن شمالي ، سودان،  پـاكسـتـان ،             

كه از زن فقط در .   ميتوانيم بخوبي تسلط مرد بر زن را لمس نمائيم       
 . اين قوانين يك مادر و همسر خوب تصوير ميشود 

و اما قوانين اساسي كشور هائي مثل سوريه ، يـمـن جـنـوبـي ،                    
الجزاير ، و عراق ، ايران ، تركيه ، نگاهي دوسـويـه امـا مشـروط             
نسبت به كشورهاي فوق بر روي مسئله زن داشته و زنـان را نـه         
تنها همسر و مادري اليق ميدانند بلكه به آنها امكان تـحـصـيـل و                  
انتخاب محدود شغل و دخالت در امور سياسي را مي دهند و ايـن               

 . همه را مشروط به رعايت قوانين اسالم مي كنند
در قانون اساسي كشورهائي چون مراكش و مصر  با وجود دادن             
امكان مشاركت زنان در امور سياسي اجـتـمـاعـي فـرهـنـگـي و                 
اقتصادي ، اما با مشروط نمودن آن به قوانين شرع همان نتيجه اي             

در مـجـمـوع در       .   را ميگيرند كه در ساير اين كشورها حاكم است          
تمامي كشورهاي اسالمي منطقه شريعت اسالمي منبع تدوين قانون         

و از آنجا كه در قوانين شرع اقتدار پدر و          .   اساسي شمرده ميشود    
همسر و برادر حكمي است غير قابل تعويض به اين لحاظ در ايـن          
كشور ها عليرغم ورود تجدد گرائي روابط زن و مـرد از ارزش                

 .هاي سنتي پيروي نموده و مينمايد 
لذا مادامي كه در تمامي كشورهاي اسالمي منطقـه ديـن رسـمـي                
مذهب اسالم ميباشد قانون شرع بر قوانين اساسي اين كشورها بر           

بطور نمونه زمان حـكـومـت پـهـلـوي          (   ضد زنان حكومت مينمايد     
روحانيت در حكومت نقشي نداشت اما از آنجا كـه ديـن رسـمـي                 
مذهب اسالم بود خود به خود قوانين شرع اسالم در تدوين قوانين            
مربوط به زنان ،  بخصوص قوانين ازدواج و طالق و قـانـون ارث                

در نتيجه تنها با شعار جـدائـي ديـن از        ).    نقش بازي مينمود …  و
به مفهوم كنار رفـتـن      ( دولت نميتوان تغييري در آن به وجود آورد         

اين شعار زماني ميتواند آنجائي كه به زنـان         ) .   روحانيت از حكومت  
مربوط ميگردد اثر گذار باشد كه در اين كشورها موضوعي بـنـام              

 . دين رسمي هم از سرلوحه قوانين اساسي حذف گردد 
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 ۱۸ صفحه

طی ماههای اخير مطبوعات ايران خبر از قتل های ناموسی تـازه             
 ساله اهـوازی  ۷ مريم دختر ۱۳۸۱در ششم شهريور    .   ای داده اند  

: پدرش در جلسه محاکمه خود گـفـت       .   بدست پدرش به قتل رسيد    
دايی مريم به او تجاوز کرده بود و من از شرف و ناموسم دفـاع        " 

آزمايش پزشکی قانونی ثابت کرد که مريم بـاکـره بـوده             . "   کردم
 .است

 ساله ای به جرم همراه داشتن يـک    ۱۲اواخر شهريور ماه، دختر    
او نتوانست ثابت کند کـه   .   کارت تبريک بدون امضاء به قتل رسيد      

 .کارت را از کجا آورده است
اواسط آبان ماه، جسد مثله شده زنی در رودخانه کـارون پـيـدا               

 .شوهرش به او مشکوک شده بود. شد
 ساله اهل چهار محال بختياری که بـا پسـری             ۱۷گل بهار دختر    

 .رابطه داشت بدست برادرها و پسر عموهايش سوزانده شد
اتفاق افتاده اند، محدود به ايـن    "   قتل های ناموسی که اخيرا"   قطعا

اعالم نمی شوند و بـه      "   زيرا اين قتل ها معموال    .   چند مورد نيستند  
 .دست دادن آمار دقيقی در باره آن ها از محاالت است

 
 قتل ناموسی چيست؟

قتل ناموسی را می توان با توجه به مصاديق آن ها، چنين جـمـع               
 از نـظـر      -کشتن زن يا دختری به اتهام و جرم رفتار          :   بندی کرد 
ای که از او سرزده است و يا گمان مـی        "   غير اخالقی   "   -عامل قتل 

يا به زبانی ديگر کشتن زنان و دخـتـران           .   رود که سر زده باشد    
 ".حفظ ناموس و شرف"تحت عنوان و به بهانه 

. قتل های ناموسی از شديدترين اشکال خشونت عليه زنان اسـت          
اين قتل ها در کشورهای خاور ميانه، شمال آفريقـا، پـاکسـتـان،               

بـه دسـت پـدر،        "   و معمـوال  .   بنگالدش، ترکيه و ايران رواج دارد     
برادر، عمو، شوهر و يا ساير افراد مذکری که با زن مقتول نسبت      

وجود شايعات در بـاره دخـتـر،          .   نزديکی دارند، انجام می گيرد   
دوستی با يک پسر، مخالفت دختر با ازدواجی که خـانـواده آنـرا          
برنامه ريزی کرده است، شک خانواده به باکره نـبـودن دخـتـر،               
شايعه رابطه زن شوهردار با مردی ديگر، تجاوز به دختـر و از               

از . . .   بين رفتن بکارت او، طالق گرفتن بر خالف نظر فـامـيـل و                 
در تـمـامـی قـتـل هـای            .   مهمترين داليل قتل های ناموسی است     

يـا  ( ناموسی اين زن است که برای حفظ شرافت خانواده يا ايـل               
قربانی و مجازات می شـود و هـيـچ            )   برای پيشگيری از اين امر    

 .اتهامی متوجه مرد نمی شود
به شکلی از قبل برنامه ريزی شده و "   قتل های ناموسی که عموما    

يا رضايت اعضای عضو خانواده حتی مادر و سـايـر اعضـای               
مؤنث آن انجام می شود، در بيشتر مـواقـع از طـرف مـراجـع                   
قضايی نيز توجيه شده، اعالم نمی شوند و به شکل خودکشی يـا             

در مواقعی هم که پليـس قـتـل را            .   خودسوزی جلوه داده می شوند    
کشف می کند، خانواده مقتول از قاتل پشتيبانی می کند، قاتل يـا بـه                

مـجـمـوعـه     .   مجازات نمی رسد و يا تخفيف قابل توجهی می گـيـرد            
قوانين ايران نه تنها از زنی که قربانی قتل ناموسی شده، حـمـايـتـی                
نمی کند، بلکه مجوزهای الزم را نيز در اختيار خانواده های مربوطه            

برای مثال وقـتـی مـامـوران         .   برای انجام چنين قتل هائی، می گذارد      
 ساله اهوازی را در حاليکه سـر         ۷نيروهای انتظامی پدر مريم دوره      

بريده دخترش را در دست داشت، دستگير کردند، يـکـی از تـکـان                
چـه کـارم داريـد؟        :   " دهنده ترين سخنانی که بر زبان آورد، اين بود 

 !"بچه ام بود، سرش را بريدم، خودم ولی دم هستم، شاکی هم ندارم
 قانون مجازات اسالمی بود کـه    ۲۲استناد درست و دقيق او به ماده  

پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی         !   " مقرر می کند  
شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خـواهـد                

 قانون مجازات عمومی نيز زمينه سـاز قـتـل زنـان         ۶۳۰ماده  . " .   شد
 قـانـون مـجـازات         ۶۳۰چون مـاده      .   توسط شوهرانشان می باشد   

هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا بـا مـرد     : " اسالمی می گويد 
اجنبی مشاهده کند، و علم به تمکين زن داشته باشد مـی تـوانـد در           
همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره بـاشـد                

حکم ضرب و جـرح در ايـن            .   فقط مرد را می تواند به قتل برساند       
 ."مورد نيز مانند قتل است

دفاع از ناموس جزو موارد دفاع مشروع در قانون جمهوری اسالمی           
 ۶۱ماده  .   ضمن اين که قانونگزار تعريفی از ناموس نداده است        .   است

هر کس در مقام دفـاع      : "   قانون مجازات اسالمی در اين باره می گويد       
در برابر هـر  . . .   از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود و ديگری            

گونه تجاوز فعلی و يا خطر قريب الوقوع عملی انجام دهد کـه جـرم                
يعنی هـر کسـی زيـر          . . . "   قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود. ..   باشد

لوای دفاع از ناموس، جرم و خطايی هم انجام دهد، تعقيب و مجازات            
 .قانونی نخواهد داشت

علل  قتل هاي ناموسي هر چه که باشد، زنان در جمهوری اسـالمـی               
 .امنيت جانی و قضايی ندارند و حق حيات آنان بسيار شکننده است
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 پديده رايج  در جمهوری اسالمی 

 مليحه فرهنگ

 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 

 با کمکهای مالی خود 
 سازمان را در امر پيشبرد مبارزه
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 ۱۹ صفحه

۱-( ... )  
بازار شب نامه ها داغ تر شده و مرتب در          
اداره می توانی چندتايي از آن ها را کـه            

پـلـی   .   دست به دست مي شه گير بياوری   
اما ديگه حرف تـازه      .   کپی ها هم به راهند    

ای که قبلش مردم خبرش را دهن به دهن چرخانده باشند توشون            
يکيشون نامه يک اطالعاتيه که برای رهبر نوشتـه ،           .   پيدا نمی کنی  

 :نمونه ای از خروار اين دست آدم هاست 
هيات موتلفه و فدائيان اسالم عقبه مرتجع و منحرف ديـنـی ،           ...“

همان کسانی هستند که با فيگور مبارزه مسلحانه می خـواسـتـنـد              
ادای مبارزه را درآورند و اينان همانند که در پی کارناوال و قـتـل              

قرار دارم که صدها فجايع انجام شـده        .   های زنجيره ای می باشند    
البته اين منحرفين را حتی امام نتـوانسـت بـه         .   را با شما طرح کنم    

راه بياورد و آدمشان کند چه رسد به معضم له که صدها فرسنگ            
اين گروه از سفيحـان  .     با ويژگی های امام و آن فقيد فاصله داريد       

و احمق ها و دروغگويان فريبکار عمـلـکـرد وحشـيـانـه ای در                   
اگر مـلـت    . ( . . .   ) بگيروببند و خفه کردن و از سر راه برداشتن دارند         

کـاری سـاخـتـه       . . .   به خروش آيد ، از ارتش يا سپاه يا بسيج يـا          
اگر ملت به خيابان بريزد واهللا همه بـه سـوراخ هـا پـنـاه                .   نيست

روی ملت به خاطر عملکردهای آقايان چنان باز شـده          . خواهند برد 
هيچ دفاعی هم .   که در محاورات روزمره چه چيزها که نمی شنويم      

 ”.نمی توان کرد
يادت مـی آيـد     .   از اين دست داستان ها تا بخواهی ورد زبان است         

سال قبل از انقالب را که همه چی به هم ريخته بود و در حکـومـت          
امروز هم همان طور شده ، شماهـا        . شاه الفرار بر القرار می چربيد     

حتما بيشتر خبر داريد که آقايان از بـزرگ و کـوچـک در حـال              
همـه  .   هجرت به کانادا و کشورهای ديگر هستند و با چه پول هايي           

از سرمايه های نجومی شان گرفته تا عتيقه .   چيز را غارت می کنند    
آن وقت مردم برای نان شبشان      . . .   جات و فرش های گران قيمت و      

گرانی و فقر و بيکاری و هزار مصيبت اجتماعی بيـداد      .   درمانده اند 
پايت را که بيرون می گذاری درد خودت فراموشـت مـی             .   می کند 
شب هم آن قدر در مورد چيزهايي که در طول روز ديده يـا              .   شود

نمی دانم بگويم خوب    .   شنيده ای فکر می کنی که سردرد می گيری        
کاری کرديد و از اين جهنم فرار کرديد و يا اين که اينـجـا مـانـده                   

می دانم هر جا که بری آسمان همين رنگ است ولی قـبـول              .   بوديد
اين وطن هرگـز    .   کن که آسمان اينخا بدجور تيره و غم آلود است           

 .( ... )برای من وطن نبوده است
۲-( ... )  

ياد روزهايي زنده شده که همه توی خيـابـونـا    .   جاتون واقعا خاليه 
يادته از کافه تبريز چند نفری راه افتاديـم         .   اينور و اونور می رفتيم    

و جمعيت  “تا شاه کفن نشود ، اين وطن وطن نشود  “و می گفتيم    
حاال هـم هـمـان       .   زيادی همراهمان شد و تا ميدان فردوسی رفتيم       

حال و هوا دوباره راه افتاده ولی می خوام بهت اطمينون بـدم کـه         
درسته فحش سياسی و حتی غير سياسی به        .   يه هوا اوضاع بهتره   

دمب رهبر فت و فراوون بسته می شه ولی تنها علی گدا مـدنـظـر                 
کلشون از بزرگ عمامه داران گرفته تا لـبـاس شـخـصـی               .   نيست

هاشون ، هيچکدوم کوچکترين جايي در مـيـان       
بگير و ببند هم مرتـب مـی شـه            .   مردم ندارند 

آخـه  .   ولی ترس مردم بخصوص جوونا ريخته   
می دونی اونا چيز ی ندارند کـه بـتـرسـن از             

منتظر بهانه اند که بـيـان تـوی          .   دستش بدهند 
. بهش سر بزنـم . . . .   ديروز رفته بودم پيش آقا.   خيابون و شعار بدن 

اول بگم که هر وقت منو می بينه حال و احوال شما را زيـاد مـی                   
پرسه و منم راست و دروغ يه چيزايي سرهم می کنم و بهش مـی                

بهش گفـتـم جـلـو دانشـگـاه            .   هنوزم همان آدميه که قبال بود     .   گم
نديدمت ، کجا بودی ؟ جاخورد و گفت پسرخوب مـن کـه سـال                  

. دانشگاه رفتنم ديگه چه نـوبـره       .   هاست دانشگاه را تمام کرده ام       
بهش گفتم نشنيدی کـه     .   حاليش کردم که خبرای خوب شروع شده      

قراره دوباره دانشگاه دانشگاه بشه و بساط نماز و خررنگ کـنـی              
. از دانشگاه جمع بشه و زمين فوتبال دوباره بشه زمين فـوتـبـال              

خيلی سربه سرش گذاشتم ولی بی خطره مث همـون کـبـريـتـای                
 ....... )سابق

۳-( ...)   
عمده ترين خصيصه ای که بحران کنونی  جمهوری اسالمی را از             
ديگر بحران هايي که تا به امروز از سرگذرانده متمايز می سـازد              
از دست دادن پايگاه مردمی اش و به دنبال آن عدم توانايي بـرای               
بسيج گسترده برای سرکوب جنبش های توده ای است و به هميـن   
خاطر نيز حاکميت تا جايي که بتواند به ترور شخصيت ها و سربه             
نيست کردن مخالفين ادامه داده و با استفاده از کلـيـه نـهـادهـای                 
قانونی خود مانند شورای نگهبان و قوه قضاييه و کش دار بـودن              
قوانين موجود خود برای سرکوب سود می برد و در مواقعی هـم              
که کش قوانين کوتاه بيايد ولی فقيه خود وارد ميدان شـده و بـه          

 .عنوان قانون دستور آتش و حکم حکومتی صادر می کند
از ديگر مشخصه های اين بحران که اهميتش کمتر از اولی نيست ،             
شکاف عميق و تضاد در ميان نيروهای حکومتی مـی بـاشـد کـه                 
برخالف دوره های پيش که با صرف هزينه ناچيز و با استفاده از              
اتوريته خمينی ، حل و فصل می گرديد اين بار در فقدان خمينـی ،                
نه جناح خاتمی آن اتوريته را دارد که رقيب را حذف کند و نه جناح      

علت آن هم روشن اسـت  . ديگر خواهان حذف جناح مقابل می باشد 
هم چنان که خامنه ای نيز آن ها        .   چون هر دو جناح مکمل يکديگرند     

. را در يکی از سخن رانی هايش به دو بال يک پرنده توضيف نمود             
اما اين که دوجناح چرا نمی توانند يکی از خود را حذف کننـد  بـه        

اين ساختار به اين تـرتـيـب         .   ساختار سياسی حکومت برمی گردد    
ارگان های انتخابی (   است که چند ارگان و نهاد انتصابی و انتخابی        

هم خود به نوعی انتصابی هستند چرا که يک بار اين کانـديـداهـای         
انتخابی از طرف يک نهاد انتصابی انتخاب می شوند و بعد مردم از       

و بر فراز سر هـمـه آن هـا          . )  بين اين منتخبين حق انتخاب دارند 
شخص ولی فقيه قرار دارد و برخوردار از قدرت نامحدود و بدون            

اين ولی فقيه را شورای نگهبان تعـيـيـن        .   هيچ گونه مسئوليتی است   
شورای نگهبان کانديداهای مجتهد شيعه مجلس خبرگان را .   می کند 

مجلس و  (   اين عمل در مورد ارگان های انتخابی        .   گزينش می نمايد  
هم انجام می شود با اين تفاوت که مجتهـد بـودن             )   رئيس جمهور   

 نامه هاى
  رسيده

 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



 ۲۰ صفحه

ارگان مهـم ديـگـر قـوه          .   کانديداها در اين دو ارگان الزامی نيست      
بـا  .   قضاييه است که رياست آن را ولی فقيه عزل و نصب می کـنـد         

اين شمای مختصر می ببينيم  که اين دو جناح موجود در کـجـای                
اين ساختار قرار داشته و از چه توان و قدرتـی بـرخـوردارنـد و               

 .محدوديت های آن ها کدامند
که دست باال را در       )   بازار    –خامنه ای   (   جناح محافظه کار      –الف  

قدرت حاکمه دارد و کليه ارگان های کليـدی از قـبـيـل شـورای                   
نگهبان، قوه قضاييه ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قوای نظامـی         

_ و انتظامی ، راديو تلويزيون به اضافه اغلب نهادهای اطالعـاتـی              
امنيتی و بنگاه های عريض وطويل اقتصادی را دراخـتـيـار خـود               

اين جناح نه تنها هيچ گونه حقی برای مردم قائل نيست بلـکـه           .   دارد
مردم را از لحاظ درک و شعور سياسی نابـالـغ مـی دانـد و در                  
ادبياتش که برخاسته از اسالم است مردم را امت خطاب می کند و             
اين امت از نظر آن ها توده ای بی شکل ، بی اراده و ناقص العقل و                 

 .. سست عنصری است که در همه عرصه های زندگی نياز به قيم دارد
اين جناح با اين که امکانات و راه های قانونی بسياری را برای ( ...   )   

 :حذف کامل جناح مقابل در اختيار دارد می داند  که 
از آن جا که هيچ گونـه وجـهـه اجـتـمـاعـی نـدارد و                       -

مشروعيت خود را کامال از دست داده و می بيند که جناح رقيـبـش           
هنوز حمايت بخش هايي از جامعه را با خود دارد و به اين اعتـبـار          
قادر به کنترل و مهار نسبی جنبش های اجتماعی می باشد و گاهـا              
از توان ايجاد شکاف در بين اين جنبش ها نيز برخوردار است کـه              
نمونه آن در جنبش دانشجويي و در جريان حـوادث هـيـجـدهـم                 

 .تيرماه دانشگاه ها شاهد بوديم
از آن جا که در تمام دوران حاکميتش ، نـقـض خشـن                  -

حقوق بشر در داخل و ترور مخالفين در خارج و داخل را پـيـش                 
برده و اين اقدامات از نظر بين المللی باعث رسوايي های زيـاد و                
محکوميت های بيشماری از سوی نهادهای قضايي و حقوق بشـر            
جهانی را برای رژيم به دنبال آورده هرطور شده می بـايسـت از             

از زمان ورود جناح مقابل به صـحـنـه        .   انزوا خود را بيرون بکشد    
سياسی و در راس آن خاتمی ، اگرچه از نظر عدم رعايت حـقـوق                

بشر در داخل کشور هيچ گونه بهبودی حاصل نشده ولی از جنبـه             
ديپلماسی موفق گرديده که هم رژيم اسالمی را از انزوا بيرون برد            

 .و هم حمايت علنی بخشی از دول غربی را نيز جلب نمايد
با اين وجود جناح غالب به هيچ وجه حاضر نـيـسـت کـه سـهـمـی               
مساوی برای آن ها در قدرت سياسی قائل باشد و تمکين بيشتر را               
خواستار است و اين همان هسته اصلی دعواهای درونی در رژيـم              

 .جمهوری اسالمی است
  جناح اصالح طلب به رهبری خاتمی با شعار برقراری جـامـعـه               -ب  

مدنی و در واقع با رسالت حفظ و ادامه ی بقای نظام در خـردادمـاه                
در انـتـخـابـات بـا          .   هفتادو شش وارد عرصه سياسی کشور شـد        

برخورداری از حمايت همه جانبه مالی و تشکيالتی رفسنـجـانـی و              
در ادامه با دراخـتـيـار گـرفـتـن         . رای باالی مردم به پيروزی رسيد 

! اکثريت مجلس ، شوراهای شهر و روستا تمامی نهادهای انتخابـی             
بعد از مدتی شعار برقراری جامعـه  .   نظام را ضميمه قدرت خود کرد     

مدنی و قانونمند به صفت مردم ساالری دينی مـزيـن شـد و ايـن                   
 . جامعه مدنی را هر کس با ظن خود دست به تفسير زد

اين شعار که مصرف داخلی داشت در عـرصـه بـيـن الـمـلـل بـه                      
شعار گفتگوی تمدن هـا کـه مـورد          .   گفتگوهای تمدن ها تبديل شد    

پذيرش سازمان ملل هم قرار گرفت در داخل به عنوان يک پـيـروزی             
 .برای نظام تبليغ شد 

نويسنده بعد از تاکيد بر ساختار چنين حکومت هايي ، عـنـوان مـی                
دارد که سرنوشت جمهوری اسالمی مانند تمام نظام های توتاليتر و           
ايدئولوژيک در خيابان و توسط مبارزات توده ای است که رقم مـی           

 . خورد 
در ارتباط با نيروهای چپ و انقالبی طرح می کند کـه عـالوه  بـر                    
تالش برای غلبه بر پراکندگی و متحد شدن  برای تاثـيـرگـذاری بـر         
روندهای آتی ايران  ، تالش در جهت ارتقا سطح مطالبات و مبارزات          

صنفی به    –جنبش های اجتماعی و ايجاد تشکل های مستقل سياسی          
مثابه پايه های تحول اجتماعی و ضامن دموکراسی را مهـم تـريـن                

 . ( ... )وظايف چپ می شمرد
  برلين-مطهره نصيری 

 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

سبق تصميم بـمـنـظـور ايـجـاد قـدرت               
نفوذناپذير و تاثيرگذار در راستای اهداف      
مجرمانه خود ، همانا سوءاستفـاده هـای         
کالن از اين طريـق بـوده اسـت تـا در                
پوشش انجام امور خيريـه و بـرقـراری           
ارتباط با آيات عظام بتواند اليه مـحـکـم           
حمايتی برای خود ساخته تا به اهـدافـش         

هر چند که در اين حرکـت مـوفـق           .   برسد
نشده و سد نفوذ ناپذير عـلـمـای اعـالم             
جسارت هرگونه سوءاستفاده را از آقـای       

و اضـافـه شـده        . . . "   جزايری سلب کرده    
قبول اين گونه وجوهات توسـط      " است که   

اين گونه افراد صرفا در جـهـت مصـرف         
عام المنفعه و فاقد وصف انتفاع شخصـی        
و يا سبقه تصميم و يا به عبارتـی ديـگـر            

 . است" فاقد عنصر معنوی جرم بوده
پايان مضحکه آميز رسيدگی به پـرونـده         
شهرام جزايـری و شـرکـاء، رسـوائـی             
ديگری برای سردمداران رژيـم در پـی           

مـحـکـوم    .   خود آن رسوائی بزرگ اسـت      
ساختن گروهی از عناصر و عوامل درجه       
دوم و فرعی و ناديده گرفتن و يا تـبـرئـه            
بانيان و عامالن اصلی فسـاد، نـتـيـجـه             

ناگزير اين قبيل دادگاه ها و ايـن گـونـه             
هرچند که گرداننـدگـان    .   رسيدگي ها است  

حکومتی با وقاحت تمام، از مـبـارزه بـا            
طرح و تشکيـل    .   مفاسد اقتصادی دم بزنند   

پرونده های مشابه، در اين شرايـط نـيـز           
مسلما نتيجه متفاوتی بـه بـار نـخـواهـد             

دستجات رقيب رژيم در اين زمينه،      .   آورد
و نيت ديگری جـز سـرپـوش          "   مصلحت" 

نهادن بر فساد فراگير مـوجـود، کـه بـا             
پديدار شدن گوشه ای از آن، بـوی گـنـد            

 . تمامی فضا را پر می سازد، ندارند

 ...پرونده شهرام جزايری و  
 ۱۱از صفحه  



از زمان ترور رهـبـران حـزب دمـکـرات             
کردستان ايران در ميکونوس بـرلـيـن در          

بـه دنـبـال      .    ده سال می گذرد    ۱۹۹۳سال  
اقدام جنايتکارانه رژيم جمهوری اسـالمـی       
در به قتل رساندن چهار نفر از رهـبـران            
حـزب دمـکــرات، دادگـاه مــوسـوم بــه             
ميکونوس کار رسيدگی به اين پرونـده را         
پی گرفت و در طی روندی نسبتا طـوالنـی          
و پيچيده و براساس اسـنـاد، مـدارک و             
شواهد غير قابل انکار سـران طـراز اول           

 مسـئـول     ۱۹۹۶رژيم را، در ماه مـارس         
. طراحی و رهبری اين ترور ها معرفی کرد       

اين اقدام قابل تقدير دادگـاه مـيـکـونـوس           
عليرغم تمامی تالشی صورت پذيرفت کـه       
از جانب رژيم ايران جهـت بـه انـحـراف             
کشاندن مسير کار دادگاه و با هـمـنـوائـی           

بـا  .   های دولت آلمان صورت گرفتـه بـود        
دستگيری و يا افشای بسياری از عـوامـل         
تروريست و اطالعاتی رژيم در خـارج از       
کشور، در پروسه کار دادگاه ميکونوس ،        

ــرادی چــون      ــه ای،    :   اســامــی اف خــامــن
. . . رفسنجانی، فالحيان و محسن رضائی  و    

که در راس حکومت اهللا در ايـران قـرار             
داشتند، در جريان محاکمات، بـه عـنـوان          
طراحان و سـازمـانـدهـنـدگـان اصـلـی              
واعضای کميته رهـبـری کـنـنـده تـرور             
مخالفين در خـارج از کشـور مـعـرفـی              

معرفی سـردمـداران رژيـم بـه          .   گرديدند
عنوان آمران اصلی اين ترور هـا از يـک            
سوی و اقدامات تروريستی مکرر رژيم در  
کشور های اروپائی از سوئی ديـگـر کـه            
باعث خدشه وارد شدن به امـنـيـت ايـن             
کشورها و ناخرسندی دولتمردان اروپائی     
شده بود، باعث دامن زده شدن هـر چـه            
بيشتر به تنش موجود بين دول اروپائی و        

سـران رژيـم جـمـهـوری          .   ايران گشـت   
اسالمی، پس از خـوردن ضـربـه کـاری            
ناشی از رای دادگاه، برای مدتی در الک          

اوج گيری بـحـران هـای        .  خود فرو رفتند 
اقتصادی، سياسی و اجتماعی در داخل که       
موجبات نا آرامی های گسترده مردمی و        
گسترش شکاف درون حکومتی را هـرچـه        
بيشتر فراهم ساخته بود، داشتن رابطه بـا        

دول اروپائی را برای کاهش بحران هـای         
داخلی به امری حياتی بـرای رژيـم بـدل            

از اين روی حـاکـمـان رژيـم         .   ساخته بود 
رولـن  “اسالمی، که بنا به تحقيقات قاضی       

 بـه   ۱۹۹۴ تا سال    ”شاتلن قاضی سوئيسی  
 مورد قتل مخالفين خود تنها در   ۶۰حداقل  

اروپا دست زده بودند، به ناچار دست بـه      
آنـهـا ضـمـن تـداوم          .   تغيير تاکتيک زدند  

سياست سرکوب و اختناق خود در داخـل        
کشور، که بر اساس پاره ای از گزارشـات         
انتشار يافته، در قالب سلسله قـتـل هـای            
زنجيره ای، قريب هشـتـاد مـورد تـرور            
مخالفين رژيم در داخل کشور را شـامـل          
می شد، همزمان برای بهبود رابطه شان با       
دول اروپائی تالش گسترده ای را آغـاز         
کردند و با اصالح طلب خـوانـدن دولـت            
خاتمی و بزک کردن چهره خـود، جـهـت          
فريب افکار عمومی و به ويژه اروپائيان بر       
شدت تالش های خـود در ايـن راسـتـا              

 . افزودند
به دنبال ديدارهای پياپی مقامات اروپـائـی        
با مقامات ايرانی و بالعکس و بسته شـدن         
قرارداد های اقتصادی بين اين رژيمهـا، و       
تغيير تاکتيک رژيم در قبال مخالفينش در        
. اروپا، تنش بين اروپا وايران فروکش کرد      

با فروکش کردن اين تنش ها، رژيم ايـران         
که بنا به ماهيت استبدادی و ديکـتـاتـوری          
خود نمی توانست نسـبـت بـه مـبـارزات             
افشاگرانه اپوزيسيون خارج از کشور بـی       
تفاوت بماند و بـه نـاچـار و در ادامـه                 
مبارزات افشاگرانه نيروهای مـتـرقـی در         
داخل و خارج از کشور و زير فشـار دول       
اروپائی به اقدامات تروريستـی خـود در          
اروپا خاتمه داده بود، با تاکتيکی متـفـاوت         
نسبت به قبل، برعليه اپوزيسيون در خارج       

 . از کشور وارد عمل گرديد
اختناق و بحران اقتصادی رو به گستـرش        
در طی چند سال گذشته در داخل کشـور          
موجب گرديد تا موج عظـيـم ديـگـری از             
هموطنانمان به ويژه از ميان قشر جـوان،         
در رويای دست يابی به کار و زندگی بهتر   

همزمان بـا   .   راهی کشور های خارج شوند    
تالش هزاران نفر از هموطنـانـمـان بـرای           

خروج از کشـور، رژيـم بـا دو هـدف،                
مبادرت به تشکيل کانـون هـای قـاچـاق            
انسان کرده و يا عامدانه نسبت به وجـود          
چنين شبکه هاي مافيـائـی، خـود را بـی              

از يک سوی از طـريـق         .   تفاوت نشان داد  
خروج هزاران نـفـر از هـمـوطـنـانـمـان،              
ميلياردها تومان سرمايه اين قشر، که بـه         
طور عمده از اقشار زحمتکش و تهيدسـت         
جامعه بودند، به جيب های گشاد عـوامـل          
اطالعاتی رژيم و يا مشتی دالل سـرازيـر          
گشت و از اين طريق نيز تالش نمود، تا از          
فشارهای ناشی از بحران بـيـکـاری ايـن           
بخش از بيکاران، که گريبانش را گـرفـتـه           
بود، بکاهد و از سوئی ديگر فرصت طالئی        
به دست آورد تا با خيل عظيم پناهجويـان،      
جمع کثيری از عوامل اطالعاتی خود را بـه    
داليلی که در زير به آنها اشـاره خـواهـد            

 . رفت به خارج از کشور گسيل دارد
همان گونه که پيش از ايـن اشـاره شـد،            
رژيم ناچار به تغيير تاکتيک در راسـتـای          
خنثی کردن فعاليت های اپوزيسـيـون در         

رژيم جمـهـوری   .  خارج از کشور شده بود 
اسالمی در چنين شرايطی ، امکـان تـرور          
مخالفينش را در اروپا از دست داده و مـی       

بـه  .   بايست چاره ی ديگری می انـديشـيـد        
همين دليل با اعزام نيروهـای اطـالعـاتـی           
خود به بازسازی شبکه های اطـالعـاتـی          
ضربه خورده و يا ايجاد هسته های تـازه          
اطالعاتی با هدف خنثی سـازی اقـدامـات          

اقدام به نفـوذ در      .   مخالفين خود دست زد   
نهادهای دمکراتيک، نفوذ در رسانـه هـای        
گروهی از قبيل برنـامـه هـای راديـوئـی             
فارسی زبان، جريان سازی و تالش بـرای      
نفوذ در سازمان ها، احزاب و گروه هـای          
مخالف رژيـم در خـارج از کشـور در               
 . دستور کار اين عوامل اعزامی قرار گرفت

در اين راستا، گروهی تحت عنوان اصـالح        
طلبان حکومـتـی، عـده ای بـه عـنـوان                
پاسداران و شکنجه گران نادم بـريـده از           
رژيم، جمعی ديگر به نام معممين سابق و         
بخشی ديگر، نيز تحت اين عنوان که چـون         
در داخل تحت پيگرد بوده، به همين خاطـر         
به طور صوری تعهد همکاری بـه وزارت         
اطالعات سپرده و بدين شکل مـوفـق بـه            
فرار از دست رژيم گشته انـد، بـه اروپـا             
گسيل داشته شدند تا به ايفای نقش خـود،         
يعنی جمع آوری اطـالعـات از فـعـالـيـن              
اپوزيسيون ، ايجاد تفرقه و ايجاد جو بـی          
اعتمادی و باالخره خنثی سازی فعـالـيـت         

 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 ۲۱ صفحه

 

 در مقابل اقدامات عوامل اطالعاتی رژيم در 
 !خارج از کشور هوشيار باشيم

 آرش زمانی 



 . های مخالفين فعال خود بپردازند
در اين راستا، رژيم جمهـوری اسـالمـی،          
برای ايجاد هماهنگی و رهبری نيرو هايش       
در کشورهای اروپائی، در خارج از کشور       
به سرپلی نياز داشت که ضمن نزديکـيـش         
به ديگر کشور های اروپائـی، نـيـروهـای           
اپوزيسيون در آن جا از توان و نـيـروی            

به همين سـبـب      .   کمتری برخوردار باشند  
کشور سوئيس، به عنوان کشوری کـه در        
قلب اروپـا واقـع گـرديـده ونـيـروهـای               
اپوزيسيون در آن از نيرو و توان کافی بر         
خوردار نبودند، مورد توجه و اسـتـفـاده          

بر اساس تحقيقات پيگير    .   رژيم قرار گرفت  
قاضی شاتلن، قاضی پرونده کاظم رجـوی       

 در شهر ژنـو تـرور         ۱۹۹۰که در آوريل    
 ۶۰ مورد از حـداقـل        ۹شده است، دستکم    

مورد تـرورهـای صـورت گـرفـتـه در               
کشورهای اروپائی، در خـاک سـوئـيـس           
سازماندهی گرديده و اعضای شبکه هـای       
ترور در هتل های کشور سوئيس جلسات       
هماهنگی خود را برگزار کرده و از خـاک          
اين کشور راهی پاريس، وين، برلـيـن، رم       

 . شده اند... و
تاکتيک تازه رژيم از يـک طـرف بـاعـث              
کاهش حساسيت های دول اروپـائـی در          
قبال اقدامات اطالعاتی رژيم ايران گرديـد،       
تا آن جا که بر اساس اخبار و گـزارشـات           
انتشار يافته از سوی دول اروپائی، تـنـهـا          
در چند مورد انگشت شمار، تـعـدادی از           
عناصر اطالعاتی رژيم که مشغول جـمـع         
آوری اطالعات مـربـوط بـه نـيـروهـای             
اپوزيسيون بوده اند، مـورد شـنـاسـائـی           
سازمان های اطالعاتی کشور های آلـمـان      
و سوئد قرار گرفته و از ايـن کشـور هـا              
اخراج گرديده اند و اساسا شـبـکـه هـای            
اطالعاتی رژيم در اين کشورها نـه تـنـهـا        
دست نخورده باقی مانده است بلـکـه، در          
. طی چند سال گذشته تقويت نيز گشته انـد        

از طرف ديگر عناصر اطالعاتی جمهـوری       
اسالمی ايران، بر بستر پراکندگی و تفرقـه        
موجود در بين نيروهای اپـوزيسـيـون از          
يک سوی و نفوذ نسبتا گسترده خـود در          
بين نيروهـای مـخـالـف رژيـم در ايـن                
کشورها،  در کمال وقاحت و بی شـرمـی،          
از شرکت هموطنانمان به انحاء مختلف در       
آکسيون های اعتراضی و افشاگـرانـه بـر       
عليه رژيم ممانعت کرده و يا بـا شـرکـت            
گروهی خود، دراين گردهم آئی ها، شرکت      
کنندگان در اين گونه آکسيون ها را مـورد         

تهديد و بازخواست قـرار داده و يـا از              
طريق فيلمبرداری، گرفتن عکس و يا ضبط       
صدا، به جمع آوری اطالعات از مخالفـيـن         

گروهی ديـگـر از ايـن          . نظام می پردازند 
افراد، به عنوان شنوندگان عـالقـمـنـد بـه            
برنامه های راديوئی فارسی زبـان، زيـر          
پوشش اينکه نسـبـت بـه رويـداد هـای               
کشورمان بی تفاوت نيستند، و از طـريـق          
تماس های تلفنی خود اقدام به تحريـف و          

 . جعل حقايق می کنند
در شرايطی که رژيم جمهـوری اسـالمـی          
ايران بر بستر نارضايـتـی هـای رو بـه              
گسترش توده های زير ستم از يک سـوی         
و اوجگيری اختالفات درون حکومـتـی از         
سوئی ديگر در سراشيب سقوط و تالشـی     

قرار گرفته و نيروهای اپوزيسـيـون مـی           
رود تا گام هائی را در جهت نـزديـکـی و             
زدودن تفرقه بر دارند، اين نيروها دراولين 
گام های سنگين و سنجيده خود بايـد بـه           
موازات تشکيل کميته های کاری مشتـرک،       
اقدام به تشکيل کميته های مشترکی جهـت        
مقابله با اقدامات اطالعاتی و مخرب رژيـم        
سر تا پا جهل و جنايت نمايد و در اقدامـی           
هماهنگ و سنجيده به شناسائی و افشـای        
عوامل اطالعاتی رژيم در خارج از کشـور         

هوشياری اپوزيسيون در مقـابـل      .   بپردازد
اقدامات مخرب و تفرقه افـکـنـانـه رژيـم             
جمهوری اسالمی گامی مـبـرم وحـيـاتـی          

 ! هوشيار باشيم. است
  ۲۰۰۳ژانويه  - ۱۳۸۱ ديماه  

 ۱۳۸۱دى ماه  ۱۰۴ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه  ۱۰۳ اتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 ۲۲ صفحه

 يك زن ايرانى توسط همسرش در برن به قتل رسيد
  

 سـالـه     ۴۲زن “   وجيهه”   خبر از به قتل رسيدن ۲۰۰۲ دسامبر   ۲۸رسانه هاي گروهي سوئيس در روز شنبه        
وجيهه، قريب دو سال پيش، با داشتن چهـار  .    ساله  ومتعصبش، منوچهر نوري،دادند۴۹ايراني، توسط همسر  

فرزند از همسرش طالق گرفته و در طي اين مدت توسط همسرش تحت فشار قرار داشته  و بارها تهديد بـه                  
اگرچه وجيهه پليس سوئيس را در جريان تهديدات همسر سابقش قرار داده بود، ولي اين امـر  .   مرگ شده بود  

گفته مي شود، هنگامي كه قاتل، پس از خفه كردن وجيهه در زيـر          .   مانع از اقدام شنيع منوچهر نوري نگرديد      
 ساله وي بـه  ۲۱زمين خانه اش، از طريق فرودگاه زوريخ قصد فرار به ايران را داشت اين مسئله توسط پسر  

او پس از دستگيريـش ضـمـن      .   اطالع پليس رسيده و بدين ترتيب پليس سوئيس مانع از خروج قاتل مي گردد  
جسد وجيهه، در بعد از ظهر روز پنجشـنـبـه     .   اعتراف به انجام اين جنايت، آن را يك اقدام شرعي خوانده بود           

درايـن مـراسـم      .    در يكي از قبرستان هاي شهر برن به خاك سپرده شـد ۲۰۰۳ ژانويه ۹ دي ماه برابر با      ۱۹
متن زير كه در رابـطـه بـا قـتـل              .   جمعي از دوستان و آشنايان ايراني وسوئيسي وجيهه شركت كرده بودند          

نامبرده تهيه شده است، در روز خاكسپاري وجيهه، در بين هموطنان شركت كننده در اين مـراسـم تـوزيـع                  
 گرديد؛

 زندگي زيباست اي زيبا پسند 
 زنده انديشان به زيبائي رسند
 آن قدر زيباست اين بي بازگشت
 كز برايش مي توان از جان گذشت

 ”سايه                                           ”
 !دوستان، عزيزان 
وجيهـه  .   امروز در اينجا گردهم آمده ايم تا ياد و خاطره  يكي از هموطنان از دست رفته مان را گرامي داريم                     

زني از تبار ميليون ها زن زير ستم و رنج كشيده اي در نظام بغايت ارتجاعي و مردساالر كشورمان بود، كه                 
 .همچون ما براي فرار از بي عدالتي ها و نامردمي ها، وطن خود را رها كرده و راهي ديار غربت شده بود

مرگ دردناك او نه ناشي از يك حادثه طبيعي روزمره، بلكه حاصل تفكر مردساالرانه اي بود كه با روي كـار       
حاصل تفكري . آمدن رژيم بغايت ارتجاعي جمهوري اسالمي، ابعادي گسترده و بي سابقه به خود گرفته است

بود، كه در آن زنان نه به عنوان يك انسان، بلكه به عنوان بخشي از مايملك مردان در تفكر زن سـتـيـز نـام          
 .جمهوري اسالمي محسوب مي شوند

اگرچه مرگ دلخراش و فجيع وجيهه، در خارج از كشور، توسط همسر متعصب او پديده اي نادر به حسـاب                     
مي آيد، ولي ما متاسفانه از زمان بر سر كار آمدن نظام ديني جمهوري اسالمي، همواره شاهد سنگسار هـا،                    
قتل هاي فجيع و جنون آميز و خودكشي هاي روزانه بسياري از زنان هموطنمان، به خاطر وجود  بي عدالتي              

 .ها و يا به رسميت نشناختن حقوقشان، در داخل كشور بوده ايم
و عـقـب     بي شك، مرگ وجيهه، اولين و آخرين قرباني تفكر مرد ساالر در نظام جهل و سنت هاي پوسيده                    

عامل اصلي تحقير و ستم مضاعف بر زنان ميهنمان، حاكميت سياه جـمـهـوري         .   مانده  نبوده و نخواهد بود       
براي رسيدن به آزادي، حقوق برابر با مردان و داشتن زندگي فارغ از هـرگـونـه      . اسالمي بر كشورمان است 

مـرگ  . همت گماشـت  تبعيض و نابرابري بايد به تالشي مشترك با مردان براي سرنگوني جمهوري اسالمي              
 وجيهه لكه ننگ ديگري بر دامان جمهوري اسالمي است

 ياد و خاطره او گرامي باد
 آميسيون زنان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

 ٢٠٠٣ ژانويه ٩/ ١٣٨١ ديماه ١٩



فقط در حد مهار کردن آن ها کـافـی مـی              
 . دانند

جناح اصالح طلبان نيز به اردوهاي مختلفي       
كارگزاران با تكيـه بـر       .   تقسيم شده است    

موقعيت استثنايي رفسـنـجـانـي در هـرم            
خرج خود را از اين جبهه جدا كـرده         قدرت،  

و اميدوارند تا نقش محلل را در وقت خـود          
بخش هاي محافظه كار اين     .   بر عهده گيرند  

جناح با انتقاد به نيروهاي راديكال اصـالح       
به مذاكره و توافق با جناح مـقـابـل           طلبان ، 

تمايل داشته و دغدغه بخشي از اين نـيـرو          
حفظ مقام و پست هايي است كه فـرصـت           
طلبانه پس از دوم خرداد بـدسـت آورده           

تنها بخش كوچكي از اين جـنـاح، بـا      .   است
تمايالت راديكال، مي كوشد تا در مـقـابـل           

 .  تعرض جناح مقابل مقاومت كند
هر چند در شرائط بحراني كنوني و تشديد         

عـواقـب اقـدامـات          تناقضات در حكومت ،   
خشونت آميز در جامعه قابـل مـحـاسـبـه            

ولي واقعيت اين است کـه از يـک            .   نيست
طرف افسار نيروی سـرکـوب و عـوامـل            
اجرائی جناح ولی فقيه، کسانـی هـمـچـون           

شريعتمداری و الريجانی و ذوالـقـدر و          
و از طرف ديـگـر     .   امثالهم رها شده است   

جبن و هراس از جنبش تـوده اي عـمـال             
.  جناح  اصالح طلبان را منفعل نموده است       

از اين رو  اقدامات جنون آميـز ديـگـری            
توسط باندهای فاسد جناح ولي فقيه دور        

 . از انتظار نيست
تجربه تاکنونی نشان داده است که تـنـهـا          
سدی که در مقابل تحرک عوامل سرکوب       
و آمران قدرت طلب آن ها امکان ايستادن        
دارد و نقشه شوم باند های قدرت را مـی          
تواند نقش بر آب کند، جنـبـش مـردم و             
ابتکار عمل آن ها در مقابل تـعـرض بـه             
حقوق و آزادی های اوليه در جامعه است        
و تنها راه مقابله با تالش های باند هـای           
سرکوب و ترور در سازماندهی يـورش        
های جديد، سازماندهی مقـابلـه بـا ايـن            

ارتجـاع  . باندها در مقياس کل جامعه است 
حـاکـم بـر آن اسـت کـه بـر بسـتـر                     
سرخوردگی مردم از اصـالح طـلـبـان            
حکومتی و در شرائط فقدان حضور يـک         
نيروی اپوزيسيون مقتـدر در صـحـنـه            
سياسی جامعه، نقشه های شوم خـود را         
عملی ساخته ابعاد بگير و ببنـد خـود را            
گسترده سازد و به يک تصفيه خونين در        

بايد در برابر   .   سطح کل جامعه دست بزند    

اين قبيل خواب و خيال های جنون آمـيـز          
مشتی اوباش که سرنوشت اين مملکت را       
در دست گرفته اند، پيش از آن که زخـم            
های عميق بيشتری بر پيکر جامعـه وارد         
آورند، ايستاد و اين قبيل نقشه های شوم        
و واهی را با افشای چهره کريه طراحـان         
و پشتيبانان آنان در ميان مردم نقش بـر        

 . آب ساخت
از اين رو نيز، امروز بيش از هـر زمـان             
ديگری حضـور قـدرتـمـنـد و مـوثـر                
اپوزيسيون چـپ، دمـکـرات و الئـيـک              
جمهوری اسالمی برای ايجاد تحـرک در        
. جنبش مردمی ايران حائز اهميـت اسـت        

اگر شکست نقشه هـاي سـرکـوبـگـران            
جنبش مردم و عقيم ماندن آن ها در گـرو    
حضور يک پارچـه مـردم در عـرصـه             
تحوالت سياسی جامعه و مـقـاومـت در         
برابر ارتجاع حاکـم اسـت، الزمـه ايـن             
حضور و بويژه تـداوم آن مـنـوط بـه              
گشودن چشم انداز های ديـگـری ورای          
جمهوری اسالمی و باند های فاسد آن در      
پيش روی اين جنبش است و اپوزيسيـون      
چپ، دمکرات و الئيک حکومت اسالمی بـا        
ائتالف خود حول دمکراسی و تاکيـد بـر          
حق بالمنازع حاکميت مردم در ايران قادر       

 به ايجاد چنين چشم اندازی هست
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 ۲۳ صفحه

 ، "سرکوب قانونی"بن بست 
 ۲از صفحه 

 

 نامه دکتر ناصر زرافشان از زندان
 

در سپاسگزاری از همه تشکل ها، نهادهای دموکراتيک و شخصيت هـای            
 سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايرانی و غيرايرانی

  
 دوستان و ياران همراه

از دور بـا اشـتـيـاق جـريـان           .    درود گرم مرا از پس حصارهای زندان بپذيريد       
مبارزات صميمانه شما را دنبال می کنم و خروش حق طلبانه تان را بـا گـوش            

همچنيـن  .   جان می شنوم و در اين مبارزه مشترک برايتان آرزوی پيروزی دارم           
می خواهم از طريق شما قلبی ترين سپاس های خود را به همه انـجـمـن هـا و                  
نهادهای دموکراسی و شخصيت های سياسی، اجتماعی و فرهنگی که طی چـنـد              
ماهه گذشته با اينجانب اعالم همبستگی و برای آزادی اينجانب تالش کرده و می              

 . کنند، ابالغ کنم
وضع اسفب باری که در حال حاضر بر رسانه های جمعی داخلی ايـران حـاکـم       

زيرا در ايران امروز، صرف     .   است، مسئوليت سنگينی را به دوش شما می گذارد        
نظر از معدود نشريات کوچک و کم تيراژ، رسانه جمعی مستقل و مردمی وجـود          
ندارد، و گذشته از اين که سايه شوم و سنگين سانسور بر همه رسـانـه هـا و              
مطبوعات داخلی گسترده است، هيچ يک از دو گروه عمده رسانه های مطبوعاتی             

 حـتـی در       - که هر يک در اختيار يکی از دو جناح قدرت حاکم اسـت                -موجود  
محدوده امکانات موجود خود نيز با مردم و مشکالت و مـبـارزات آنـان کـاری           
ندارند، و به شکلی کامال بسته در خدمت منافع گروهی و تبليغ و بزرگ نـمـايـی                

هم گروه خويشند، و چنانچه گاهی هم به برخی مسائل و تـحـوالت          ”کوتوله ها “
خارج از ساختار قدرت بپردازند، اين کار در حدی است که بتواند از آن مسائل و 
مبارزات در جريان رقابتی که در درون ساختار قدرت با يکديگر دارنـد بسـود                 

اين شرايط، وظيفه نيروهای برون مـرزی را در         .   خويش بهره برداری می کنند    
 . انعکاس اخبار و تحوالت جامعه و پشتيبانی از آن ها سنگين تر می سازد

بی شک دوره پس رفت ضددموکراتيکی که طی دو دهه اخير با احـيـای دوبـاره         
برخی جريان های کهنه و منسوخ گذشته مانند قـوم گـرايـی، نـژاد پـرسـتـی،                      
بنيادگرايی مذهبی، جنبش های نوفاشيستی و امثال آن ها، به منظور جلوگيری از  
وحدت و قدرت يابی نيروهای دموکراتيک و بی اثر کردن قدرت و يک پـارچـگـی          
مردم جريان داشت، ديگر سپری شده است و برای غلبه بر بحران های فزايـنـده             
کنونی در عصر تحوالت شتابان جهانی، هيچ راهی جز اتکاء به مردم و تمکين در  
برابر خواسته های آنان و دموکراتيزه شدن ساختارهای سياسی، اقتـصـادی و              

 . اجتماعی کنونی وجود ندارد
فرصت را غنيمت می شمارم و يک بار ديگر با سپاسگزاری صميمانـه خـود از                  
همه تشکل ها، نهادهای دموکراتيک و شخصيت های سـيـاسـی، اجـتـمـاعـی و                  

، جـامـعـه    ) در تبعيد( فرهنگی ايرانی و غيرايرانی از جمله کانون نويسندگان ايران  
دفاع از حقوق بشر در ايران، کميته همبستگی با ناصر زرافشان، انـجـمـن هـای                  
ايرانی مقيم سوئد، اتحاديه نويسندگان سوئد، انجمـن قـلـم آلـمـان، اتـحـاديـه                      

 ABCنويسندگان نروژ، وکالی بدون مرز، خبرنگاران بدون مرز، انجمن قـلـم،              
استکهلم، انجمن قلم اتريش، اتحاديه روزنامه نگاران اتريش، انجمن قلم آمـريـکـا،              
انجمن قلم دانمارک و کليه نهادها، تشکل ها و شخصيت های ديگری که به دلـيـل      
شرايط ويژه کنونی خود و فقدان ارتباط با دنيای خارج از زندان از آن هـا بـی                    
اطالع مانده يا آن ها را از قلم انداخته ام، ابراز می دارم و برای هـمـه يـاران و                
همراهانی که در سراسر جهان در راه مشترک آزادی و بهروزی انسـان تـالش                

 . می کنند، از بن جان آرزوی پيروزی می کنم
 ناصر زرافشان 

 زندان اوين  - ۱۳۸۱آذر ماه 
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  ارو ۵/۱:   بها معادل 

رژيم جمهوری اسالمی بارديگر نويسنده ای را در تاريخ شنبه هفتم دی            
اين سومين عضـو کـانـون      .  ماه دستگير و به مکان نامعلومی برده است 

نـهـادهـای    .   نويسندگان ايران است که طی اين روزها بازداشت ميـشـود          
امنيتی و انتظامی حکومت اسالمی از توضيح در مورد دستگـيـری ايـن               

با تجربه ای که از قتل های نويسندگان در          .   نويسنده خودداری کرده اند   
 وجود دارد ، بی اطالعی از وضعيت آقای عـلـيـرضـا جـبـاری                  ۷۸سال  

، آبـي    )  مجموعه داستانی از تـولسـتـوی       ۳۰( مترجم آثاری چون تمشک     
و خطری  . . .   ، افقهای نوين جنبش عدم تعهد       ) تونی مورسيون ( ترين چشم   

که می تواند جان او را تهديد کند، نگرانی شديدی را در جامعه بـوجـود                 
خاطره تلخ ربوده شدن محمد مختاری و مـحـمـدجـعـفـر               .   آورده است   

پوينده دو نويسنده عضو کانون نويسندگان ايران ، مجـيـد شـريـف و                 
 . پيروز دوانی هنوز در خاطره ها زنده است

 
   . ما خواهان آزادی فوری آقای عليرضا جباری می باشيم

 سازمان اتحاد فداييان خلق ايران 
  ۱۳۸۱ دی ماه ۱۶

 

 وزارت اطالعات 
 جلوگيری کرد" کانون نويسندگان"از برگزاری جلسه 

کـانـون   " جلسه مجمع عـمـومـی سـاالنـه             
که قرار بود بـعـدازظـهـر       "   نويسندگان ايران 

شرکت تعاونـی  "  آذرماه در محل     ۲۱پنجشنبه  
برگزار شود، به دليل    "   ناشران و کتابفروشان  

. مخالفت وزارت اطالعات رژيم تشکيل نشـد       
" کانون" برگزاری انتخابات هيات دبيران جديد  

از جمله موارد دستور جلسه ايـن مـجـمـع             
 . عمومی بود

از مدتها پيش در تدارک     "   کانون" هيات دبيران   
برگزاری اين نشست بودند، ولی همواره بـا         
مسئله پيدا کردن جا و سـالـن روبـرو مـی              

ضمن آنکه تشکيل آن مثل برخی موارد       .   شدند
. گذشته، در منزل يک از اعضا نيز عملی نبـود    

آنها سرانجام موفق به جلب توافق مسئـوالن        
جهت "   شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان    " 

برگزاری مجمع عمومی در آن محل شدنـد و           
برای دريافت مجوز نيز از طـريـق وزارت            

لکن در آخرين سـاعـات،       .   ارشاد اقدام کردند  
وزارت اطالعات از تشکيل آن ممانعت به عمل        
آورد و اعضای کانون هم که برای حضور در         

مجمع عمومی بـه     " جلسه آمده بود با نوشته      
بـر  "   علت عدم صدور مجوز برگزار نمی شود      

روزنـامـه   .   در بسته محل مذکور مواجه شدند     
که هنوز ارتباطات زيادی بـا وزارت        "   کيهان" 

اطالعات رژيم دارد، با تحسين از اقـدام ايـن           

بـرگـزاری يـک      " وزارتخانه در جلوگيری از      
برخی :   " نوشت"   محفل ضدانقالبی نويسندگان  

از عناصر مسئله دار عرصه فرهنگی که قصد        
داشتند تحت عنوان برگزاری مجمع عمـومـی        
کانون نويسندگان، محفل قديمی خود را احيـا        
کنند، با هشياری و اقـدام بـمـوقـع وزارت             

 ". اطالعات ناکام ماندند
، ضمن اعتراض به   "   کانون" مسئوالن و فعاالن    

اين اقدام دولت در نقض و سلب ابتدائی ترين         
حقوق صنفی اهل قلم، تالشهای خود را بـرای         

و استـمـرار    "   کانون" برگزاری نشست ساالنه    
 . فعالتيهای آن ادامه می دهند

از سوی ديگر، ناصر زرافشان يکی از اعضات        
هيات دبيران، با ارسال پيامی از پشت مـيلـه          

، " کانـون " های زندان به مجمع عمومی ساالنه       
آزادی انـديشـه و بـيـان          " با تاکيد بر اينکه     

جانميايه منشور کانون نويسنـدگـان ايـران         
از برون و    " و با اشاره به تهديداتی که       "   است
متوجه کانون است، از بـرخـاسـتـن           "   درون

مبنی بر اينکـه    "   زمزمه هائی از گوشه و کنار     " 
کانون گويا تاکنون بيشتر از حد به مسـائـل          " 

به "   اجتماعی پرداخته و بايد از اين پس صرفا       
اظـهـار   "   بـپـردازد  . . .   فعالتيهای ادبی و هنری     

خوانـده  "   خطای بزرگی " نگرانی کرده و آن را      
 . است

 

 !عليرضا جباری را فورا آزاد کنيد 
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