
 
  

 تـداوم مبارزۀ مردم، 
 راهگشای بن بست سیاسی کنونی

 
وقتـی خاتمـی در روز شـنبه اول دیماه در بین دانشجویان، به مناسبت روز دانشجو،                 

برای اولین بار هم که     سـخنرانی خـود را آغـاز کـرد بسـیاری بـر این آرزو بودند که                  
شـده، وی از موقعیـت اصالح طلبان حکومتی در مقابل تهاجم گسترده جناح خامنه ای                

 . شاید از این طریق بن بست سیاسی کنونی راهی برای خروج بیابد. دفاع خواهد کرد
 روند حوادث یک ماه گذشته، تداوم سیاست جناح خامنه ای در محاصره کامل اصالح 

تسخیر . از زمان انتخابات مجلس ششم را به وضوح نشان می دهد          طلـبان حکومتـی       
مجـدد مواضـعی که به وسیله مردم و از طریق انتخابات از دست داده اند و درنهایت                   

 .  یکدست کردن کامل حاکمیت  جوهرۀ این سیاست است
در یـک مـاه گذشـته فشار به مجلس  از طریق قوه قضائیه افزایش یافته و برای اولین                    

 .حکم محکومیت قطعی یک نماینده،   لقمانیان نماینده همدان،  صادر می شودبار 
تهدیـد به استعفاء دست جمعی و  . اعتراضـات گونـاگون مجلـس بـه جائـی نمـی رسـد           

بین مجلس و قوه    . رفـراندوم هم کارساز نیست و نماینده همدان راهی زندان می شود           
 . می گیردبحث باال” مصونیت نماینده“قضائیه بر سر تفسیر از 

 2 بقیه در صفحۀ         
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 شارون می خواهد رؤیای فلسطینیان را درهم بشکند 
 ”نبیل شات“با ” نوول ابزرواتور“گفتگوی  

 17صفحه 
   

جامعۀ غیرمتشکل هرگز به توسعه و       
 پیشرفت راه نخواهد برد

 رضا اکرمی
بـرای جامعـه ای کـه علیه دیکتاتوری انقالب کرده           
اسـت و بـیش از دو دهـه اسـت کـه استبداد سیاه               

 : مذهبی را تجربه میکند
الف ـ اصالت دادن به آرای مردم در قالب حق رأی          

 عمومی و پذیرش نتایج آن، 
 ، و )پلورالیسم سیاسی(ب ـ کثرت گرایی 
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 .ایست ملموس

 3صفحۀ 

نقـد مضـمون روشهای دوم       
 خردادیها

 4صفحۀ       .ق. ن

کارگـران نـیاز بـه سازمانهای        
 مستقل خود دارند

 5صفحۀ                         احمد آزاد

بن بست اصالح طلبان حکومتی و       
 دانشجویی  بحران در تشکلهای  

  نزدیک به آن
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 تـداوم مبارزۀمردم، 

  راهگشای بن بست سیاسی کنونی
 از صفحۀ اول

شـاهرودی رئـیس قـوه قضـائیه معتقد         
ــر اســاس برداشــت     ــه قضــات ب اســت  ک

مصونیت “خودشـان از قـانون و  موضوع         
. ، در این مورد تصمیم می گیرند        ” نمایـنده 

مجلـس دسـت بسـته و ناامـید از همـه ،  به             
 می شود روال معمول دست به دامان رهبر 

تـا شـاید ایـن بـار دلـش بـرای  مظلومیت              
مجلسـیان بسـوزد و حکمـی بـه نفـع آنان            

خامـنه ای هم در جواب نامه       . صـادر کـند     
هیئـت رئیسه مجلس پاسخ می دهد که همه         
بـاید طبق قانون رفتار کنند حتی نمایندگان        

اگـر هـم اختالفـی در ایـن مورد          .  مجلـس   
آن وجـود دارد ،   قانون مرجع رسیدگی به           

شاهرودی قبال گفته   . را  تعیین کرده است      
مصونیت “بـود کـه اگـر ابهامـی در معنـی            

ــنده ــه شــورای  ” نمای ــاید ب وجــود دارد ،  ب
نگهـبان مـراجعه کرد و خامنه ای هم همین        

به . جواب رابه هئیت رئیسه مجلس می دهد      
ایــن ترتیــب مجلســیان مجــددا بــه همانجــا 

ل حوالـه می شوند،  که باآن بزرگترین مشک        
. رادارنـد و سـد اصـلی اقدامات آنها است           

محمـد یـزدی از اعضاء شورای نگهبان در         
نمـاز جمعـه هفـتم دیمـاه ، با صراحت می            
گوید که در مقابل قانون ، مصونیت نماینده     

 . وجود ندارد 
در ســاخت و بافــت حکومــت اســالمی، 
مـراجعه  بـه باالتریـن مقـام یعنی رهبر به            

ب روابط  معنـی آخریـن اقـدام  در چـارچو         
پس از آن کار   . درونـی و یـا قانونـی است         
ــرد  ــبان . دیگــری نمــی شــود ک اصــالح طل

آنها به  . حکومتـی بارهـا این را آزموده اند       
خوبـی مـی دانند که در جریان داوری بین          
آنهـا و جـناح مقابل،   خامنه ای یقینا طرف             

علیرغم این چرا   . جناح دیگر راخواهد گرفت   
کنند؟ سوالی  بـاز هم به این روش عمل می         

کـه بـار هـا و بارها طرح شده و جواب آن             
اصــالح طلــبان  در جــریان . روشــن اســت

درگیری های دو جناح تنها دو امکان دارند، 
یا مراجعه به باال و تکیه برروابط درونی و         

آنها بارها نشان داده اند     . یامراجعه به مردم  
. کـه نمـی خواهـند بـه مـردم مراجعه کنند             

 آنها یعنی رای دادن     مـردم سـاالری بـرای     
مـردم پـای صـندوق به کاندیداهای اصالح      

تنها چاره کارمی ماند مراجعه . طلـب و بس  
 . نتیجه آن هم از پیش روشن است . به باال 

جـناح خامــنه ای هـم کــه ایـن موقعیــت    
اصـالح طلـبان را به خوبی دریافته است  ،           

باتمـام قـوا مـی تـازد و حلقـه محاصره را         
در . ر و تنگتر می کند    روز بـه روز تـنگ تـ       

آغاز بستن فله ای روزنامه ها و دستگیری        
. روزنامــه نگــاران و فعالیــن سیاســی بــود

سپس دستگیری پشت جبهۀ اصالح طلبان،      
.  نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی ها دنبال شد         

اکنون به کسانی رسیده است که زمانی در        
نماینده . حلقه نیروهای خودی قرار داشتند    

یلتر تائید صالحیت شورای    مجلسی که از ف   
نگهــبان گذشــته بــود و یــا وزیــری کــه در 

جناح . کابیـنه دولـت مشـغول بـه کار است         
ها راروزبه روز   ” خـودی  “خامـنه ای حلقـه      

 . تنگتر میکند و دایره خط قرمز را محدودتر
 اصالح طلبان   در مقـابل ایـن تهاجمـات ،       

تالشـهائی بـرای مقابله می کنند ولی نه در          
ک صدا هستند و نه چندان      ایـن مقاومـت یـ     

در . اعتـباری بـرای شـان باقی مانده است      
مقـابل محکومیت نمایندگان مجلس صحبت      
از بسـت نشسـتن در مجلس و یا استعفای          

بالفاصله جمع دیگر   . دسـتجمعی می شود     
ی ایـن ایـده رارد کـرده و به آن حمله می             

صـحبت از مراجعه به مردم می شود        . کـند   
 چگونه و به چه     ولـی خـود نمـی دانـند کـه         

صـــحبت ” بازدارندگـــی فعـــال“ از . روش
بازدارندگی فعال یعنی مقاومت    . مـی  شـود      

برای حفظ وضع موجود،  بازداشتن تهاجم 
پیشروی در  . و مـتوقف کردن عقب نشینی       

ایــن طــرح قصــد نــدارد کــه .  کــار نیســت 
بازگشائی . مواضع از دست رفته رابازیابد      

انون روزنامـــه هـــا،  تغیـــیر و اصـــالح قـــ
مطبوعات ،  قانون کار ،  نظارت استصوابی         

بازدارندگی . و دیگـر شعار های انتخاباتی       
فعال یعنی اگر تا کنون برای بیش ازشصت     
نماینده مجلس پرونده قضائی تشکیل شده      
اسـت ،  برای  دیگران پرونده سازی نشود    
ــادر دور بعــدی    ــل آنه ــند حداق ــه توان ــا ب ت

 همین  انـتخابات مجلـس شـرکت کنـند ، که         
اما . چـند روزنامـه باقی مانده بسته نشود         

. همیـن سیاسـت نـیز قـدرت اجرائی ندارد           
 . عقب نشینی ادامه خواهد یافت 

روز شـنبه خاتمی ،  رهبر اصالح طلبان         
حکومتـی ،  در مقـابل دانشـجویان همچنان          
سـخنرانی معمـول و بارهـا شنیده خود را          

اگـر چهارسال پیش حاضران     . تکـرار کـرد   
ــال ــیجان  در س ــابل ســخنان وی ه ن در مق

ــریادهای تائیدآمــیز   ــد و ف نشــان مــی دادن
مـی کشـیدند ، امـا این بار وی در شرائطی            
همـان سـخنرانی را تکـرار مـی کـند که در         

” یــا اقــتدار یــا اســتعفاء   “ســالن شــعار  
در طول این سالها مردمی     .  طنیـن اندازاست   

که خاتمی را خاتمی کردند و اصالح طلبان        
ــه قــدرت رســ ــد و را ب ــته ان اندند،  پــیش رف

آنها . خواستهاشـان را اعـتال بخشـیده انـد        
دریافـته انـد که روش چهارسال قبل با این          

ــت اســالمی کارســاز نیســت  ــی . حکوم ول
خاتمـی همچـنان در چهارسـال قـبل درجا          

 . می زند
ــوادارن و    ــیاری از  هــ ــروز بســ امــ
پیرامونـیهای خـود خاتمی نیز انسداد و بن        

آنها از  .  پذیرند   بست سیاسی کنونی را می    
. خاتمی اقدامات قاطع تری را طلب می کنند 

ولی خاتمی نمی خواهد قاطع تر ازاین عمل        
ــند  ــه   . ک ــود ک ــی خ ــر اتوپ ــنان ب وی همچ

همزیسـتی دمکراسـی و مذهـب است پا ی          
در همیـن سـخنرانی اخیر از       . مـی فشـارد     

ــیر     ــی در مس ــنوان مانع ــتیزان بع ــن س دی
ن آن که   بدو. حرکت اصالحات نام می برد      

بگوید دین ستیز کیست و چگونه چوب الی 
 .چرخ برنامه اصالحات وی گذاشته است 

بحـران سیاسـی کنونـی ایـران حاصل         
شکســـت سیاســـی جـــناح اصـــالح طلـــب 
حکومتـی و استراتژی مردم ساالری دینی       

در وضعیت حاضر جناح خامنه ای،        . است  
کـه دست باال را در حکومت اسالمی دارد،         

. مشـروعیت مردمی است فـاقد کوچکتریـن    
جـناح اصـالح طلـبان در کـل فـاقد هرگونه            
بــرنامه روشــن بــرای خــروج از بحــران و 
رهـبری ایـن جـناح فـاقد هـرگونه تمایل به            
تغیـیر تاکتـیک و بـه همین دلیل محکوم به           

سـازمانها و جـریانات پیرامونی      . شکسـت   
حکومـت نـیز فاقد اعتبار و وزن الزم برای          

دان آلترناتیو  پـر کـردن خـالء ناشـی از فق         
 . هستند

مـبارزه مـردم در اعـتراض بـه شرائط          
. کنونی و خواست تغییر و تحول ادامه دارد   

بــه تدریــج ایــدۀ اصــالح حکومــت اســالمی  
دربیـن مـردم رنـگ می بازد و لزوم تغییر           
بنیادیـن سـاختارهای نظـام سیاسی ایران        

فقدان یک  . بـیش از پیش احساس می شود      
، ضعف این   آلترناتـیو مـورد پذیرش مردم     

مـرحله از مـبارزه مـردم اسـت که میتواند           
مورد بهره برداری جناحهای حکومتی قرار 

ــیرد ــی  . گ ــیک و انقالب ــیون دمکرات اپوزیس
ایـران باید با نگاه جدی به اوضاع کنونی و      
بـا احساس مسئولیت به این خالء  بیندیشد         
و کوششـهای خود را در شکل گیری چنین         

     .آلترناتیوی بیش از پیش کند 
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جامعه غیرمتشکل هرگز به توسعه 
 و پیشرفت راه نخواهد برد

انـتخابات میاندوره ای در استان گلستان به         
مـنظور تعییـن هفت نماینده مجلس به جانشینی         
همیــن تعــداد کــه در یــک ســانحه هوایــی جــان 
سـپرده انـد، ظاهـراً نمیبایسـت در صـف بندی            

ی کنونـی جـناحهای رژیـم تأثیر قابل مالحظه ا         
ــتفاوت،    ــاید در شــرایطی م داشــته باشــد و ش
میتوانست در چانه زنی جناحهای رقیب راه حل       

 .کم هزینه تری بیابد
اما در واقعیت امر چنین نشد و همانطور که         
شــاهد بودیــم پــای مجلــس اســالمی، شــورای  
نگهـبان و مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام به            
مـیان کشـیده شد و سرانجام مطابق میل جناح          

 کـه از ابتدا پشت شورای نگهبان        مسـلط رژیـم،   
صـف کشـیده بـود، انـتخابات برگزار گردید، و           
افرادی که نهایتاً  معلوم نشده است به این یا آن           
جـناح رژیـم تعلـق دارنـد و یا احیاناً مستقل از             

 .آنها هستند به مجلس راه یافتند
” جبهه دوم خرداد  “ اگر عکس العمل رهبران     

ر از انتخابات   در قـبال رد صـالحیتهای ایـن دو        
قـابل فهـم میباشـد، چـرا کـه آنها تصویر آینده           

سئوال . خـود را در ایـن آئیـنه کـدر مـی یابـند             
واقعـی ایـن خواهـد بود که چرا محافظه کاران،           
تقویـم این درگیری پراهمیت را بدین سادگی به         
جلو انداخته اند؟ به نظر میرسد پاسخ به سئوال      

ایط فـوق را قـبل از هـر چـیز میبایسـت در شر             
سیاســی کنونــی جســتجو کــرد، کــه مهمتریــن  

 :مختصات آن به قرار زیر است
ـ جنبش گسترده مردم در سالهای اخیر اگر        
چـه  در دفـاع از آزادیهای فردی بسیار پرتوان           
پـیش رفـته است، اما به لحاظ سیاسی همچنان          

 . در ابتدای راه قرار دارد
ـ در خــالء تشــکیالت و رهــبری سیاســی    

ــتقل، از دوم  ــرداد مس ــبری  76خ ــو، ره  بدینس
جنـبش مردم عمالً در دست نیرویی قرار گرفته         

آن ” اصالح“اسـت که از درون رژیم و به قصد          
وارد عمـل شـده اسـت و در همیـن عرصه نیز             

 .فاقد نقشه و دورنمای حرکت است
ـ عمــالً در خــارج از کشــاکش جــناحهای     
موجـود در حکومـت، در صحنۀ سیاسی کشور         

 .د نداردآلترناتیو مطرح وجو
ـ تهاجمــات متوالــی جــناح انحصــارطلب در  
ــبوعات،    ــردم، ســرکوب مط ــای م ســلب آزادیه
روشـنفکران و فعالیـن سیاسی بی پاسخ مانده         

 .است
ــار    ــران و اقش ــی کارگ ــهای اجتماع ـ جنبش

 عمدتاً به مطالبات صنفی محدود مانده       تهیدست
بنابرایـن شاید دور از واقعیت نباشد اگر   . اسـت 

طـی دو سـالۀ اخیر، جناح انحصارطلب        بگویـیم   
رژیم صنه گردان اصلی عرصه سیاسی کشور       

جناح فوق با آگاهی کامل از انزوای       . بوده است 
خــود در مــیان مــردم و بــا اطمیــنان از فقــدان  
آلترناتیو مؤثر در خارج از حکومت، با نقشه ای         

هدفمــند و بــا اســتفاده از ابــزار ســرکوب و     
 رژیم در اختیار آن     امکاناتی که قانون ارتجاعی   

جبهه “قـرار مـیدهد، گـام بـه گـام بـه تضـعیف         
 .پرداخته است” اصالح طلبان

حکومتـی که   ” اصـالح طلـبان   “پـرچم سـفید     
ــی در    ــیزش مردم ــن خ ــس از اولی بالفاصــله پ

” ، در قالــب سیاســت آرامــش فعــال 78تــیرماه 
برافراشـته گـردید، عمـالً چـراغ سـبزی شد به            

ــی  ــدون نگران ــا ب ــع تمامیــت خواهــان ت  از موان
ــناق و   ــر جــاده همــوار تشــدید اخت ــی، ب احتمال

 . سرکوب بتازند
بـه دنبال حوادث چند هفته اخیر در صفوف         
اصـالح طلـبان، صـحبت از تغییر این تاکتیک و           
احـیاناً  در پـیش گرفتـن سیاسـتی جدیـد مطرح             

که ” سـازمان مجاهدیـن انقالب اسالمی     “: اسـت 
ز بود امروز ا” آرامش فعال“خـود مبـتکر طـرح      

ســخن مــیگوید، دیگرانــی ” بازدارندگــی فعــال“
استعفاء و واگذاری ریش و قیچی به دست ولی         
فقــیه را مناســبتر مــی بینــند و باالخــره بخــش  
عافیــت طلــب همیــن جــناح تســلیم تقدیــر و      

 .سرنوشت شدن را پیشه خود ساخته است
آنچـه از مجموعـه واکنشها میتوان برداشت        

ه و ابتکار   کـرد، تـداوم دنـباله روی، فقدان نقش        
عمـل و بسـنده کردن به چانه زنیهای بی هدف           
جهــت کاســتن از مــیزان محکومیــت طــرفداران 
اصـالحات میباشـد، کـه این اواخر دامنه آن به           

 .نمایندگان مجلس نیز کشیده شده است
نظـری بـه موقعیت و وزن و توان نیروهای           
ــن بخــش از     ــه ای ــکالتی ک ــم و مش ــالف ژی مخ

ا آن مواجهند،   جریانات صحنه سیاسی کشور ب    
ــا     ــیش روی م ــری پ ــیدبخش ت ــداز ام چشــم ان

و اتفاق  ” وحدت کلمه “اگر دعوت به    . نمیگشـاید 
ــی،      ــاظ طبقات ــه لح ــثر؛ ب ــه متک ــر در جامع نظ
اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی و عقیدتـی ایران،          

” همه با من  “میـتواند از افکار دیکتاتورمĤبانه و       
نشأت بگیرد، صورت بندی اتمیزه و صدپارچه       

 احـزاب، سـازمانها، محـافل و فعالین         حـاکم بـر   
سیاســی امــروز ایــران، کوچکتریــن نشــانی از  
اجـتماع دموکراتیک، مسئول و متعهد به نمایش        

 . نمیگذارد
ایفای نقشی تأثیرگذار بر روند تحوالت، قبل       
از هـر چـیز در گـرو ارزیابی از شرایط تدوین            
پــروژه ای حتـــی االمکـــان روشـــن و تأمیـــن  

ــیان آن   ــی در م ــریانات و  همگرای ــته از ج دس
گرایشـاتی اسـت که میتوانند با یکدیگر به زبان          

 .مشترک برسند
در ســاختار سیاســی امــروز ایــران میــتوان 
شــاهد دههــا و شــاید صــدها حــزب، ســازمان، 
گـروه و محفل و شخصیت سیاسی بود، اما به          
طـور یقیـن در یـک تقسـیم بـندی کلی به لحاظ              

شات نظری و حتی سیاسی، تعدد گرای     . اجتماعی
 .از انگشتان دست تجاوز نخواهد کرد

تـوان، موقعیـت و مــیزان نزدیکـی یــا دوری    
جـریانات اجتماعـی، سیاسـی بـه یکدیگر، نه از           
تخـیل، ادعا و یا ارزیابی ذهنی این یا آن گروه،           
بلکـه از سابقۀ تاریخی، ماهیت طبقاتی و مهمتر         
از آن پراتـیک اجتماعـی ـ سیاسـی هـر جریان            

یتاً میبایست نمود ملموس    حاصل میشود که نها   

ــادی آن در تحــوالت اجتماعــی، انعکــاس     و م
البته در ایران کنونی، که اقتصاد      . داشـته باشـد   

ــیوندهای اجتماعــی   ــته اســت، پ آن در هــم کوف
ــیخته، و در ســاختار سیاســی آن شــاهد     گس
همزیسـتی آثار عهد حجر، در کنار تمدن مدرن         

ه پایانـه قـرن بیسـتم میباشیم، یافتن حلقه ای ک          
بـتواند بـه سـاختار اجتماعـی، سیاسـی کشور           
نظـام بخشـد، راه توسـعه و پیشرفت را هموار           
نمـاید و نویددهـنده مناسـباتی عادالنه در میان          
اقشـار مخـتلف اجتماعـی گـردد، چـندان ساده           

اما با فرار از واقعیت، هیچ راهی گشوده        . نیست
 . نخواهد شد

به جای فرار از بحران باید در آن تأمل کرد          
پرسشی که به   .  آنـرا بـه پرسـش تبدیل نمود        و

درسـتی طـرح شده باشد، به ضرورت، پاسخی         
بـه عـنوان مثال، آیا میتوان       . درخـور مـی یـابد     

بـاور داشـت کـه گـره اصـلی بحران اجتماعی،            
اقتصـادی و سیاسـی کنونـی در ایران، در گرو          
رفـع بحران سیاسی و گشودن راهی بر انسداد         

 سیاسی موجود است؟ 
 معنای امروزین آن، عبارتست از      سیاست به 

مشـارکت مســتقیم مـردم در شــکل و محــتوای   
اگر شیوه اعمال   . . دولـت بـه عـنوان نهاد قدرت       

قـدرت بـه شـکل فعلـی در ایران، مهمترین مانع            
مشـارکت مردم در سرنوشت خود میباشد، آیا        
میـتوان ایـن معضـل بـزرگ را دور زد و برای             
ــیش روی، چــاره   خــرده بحــرانهای سیاســی پ

 جویی کرد؟
مـردم ایـران طی پنج سال گذشته، در ظرفی        
عــایق بــندی شــده، الاقــل چهــار بــار پــای       
صـندوقهای رأی رفته اند و خارج از تجربه ای          
کـه آموخـته انـد، حاصـل آن امـروز بر همگان             

و ارگانهای منتصب به    ” ولی فقیه “. روشن است 
آن، همچنان بکه تاز میدان میباشند و گویی آب         

 .نخورده استاز آب تکان 
بنابرایــن هــر راه حــل سیاســی در شــرایط  
فعلــی، میبایســت پاســخگوی حــل ایــن مــانع، و 
پاسـخگوی مکانیسـمهای مشـارکت مؤثر مردم      

و در این راه    . در تعییـن سرنوشـت خـود باشد       
بجـای مـراجعه بـه تجارب شکست خورده و یا        
ــن    ــه مــنظور یافت ــبه عطــاران ب کــنکاش در جع

، که هرگز   ”ینیمردمسـاالری د  “مدلهایـی چـون     
یافت نخواهد شد، باید به آنچه حاصل مبارزات        
نزدیک به سه قرن بشریت است مراجعه کرد و         
نکـات مثبـت آنـرا، کـه هـم اکـنون تنظیم کنندۀ              
مناسـبات بخـش مهمـی از جهان پیشرفته است          

 . به کار گرفت
بـرای جامعـه ای که علیه دیکتاتوری انقالب         

 استبداد کـرده اسـت و بیش از دو دهه است که        
الـف ـ اصــالت  : سـیاه مذهبــی را تجـربه میکــند  

دادن به آرای مردم در قالب حق رأی عمومی و          
پلورالیسم (پذیـرش نـتایج آن، ب ـ کثرت گرایی          

ــی ــت  )سیاســ ــن از دولــ ــی دیــ ، وج ـ جدایــ
 . ، مطالبه ایست ملموس)سکوالریسم(

تالش کنیم به سهم خود، سازمانده مبارزات       
م و فراموش نکنیم که     مـردم در این راستا باشی     

جامعـه غیرمتشـکل هرگز به توسعه و پیشرفت         
 .راه نخواهد برد
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 نقد مضمون 
 روشهای دوم خردادیها
 . ق. ن

ایـن روزهـا در حـرف و تـا حـدی در عمل،       
سیاسـتی متفاوت از گذشته را از سوی جریان         

آرامش “دوره سیاست   . دوم خردادیها شاهدیم  
بـه پایان رسیده و از راه حلهای دیگری        “ فعـال 

ــت و     ــی از مقاومـ ــود و برخـ ــحبت میشـ صـ
ام می  بازدارندگـی در مقـابل محافظـه کـاران ن         

، کـه در بحـبوحه اعالم       “آرامـش فعـال   “. بـرند 
نـتایج ششـمین دوره انتخابات مجلس اسالمی        
مطـرح شـد، از همـان ابـتدا مورد نقد نیروهای            

دامنه نقد این سیاست، تا     . سیاسـی قـرار گرفت    
حـدی گسـترش یافت که بخش قابل توجهی از          
نیروهای اصالح طلب حول و حوش حکومت را   

این وجود در جریان اعمال     با  . نیز در بر گرفت   
این سیاست از طرف صاحب منصبان دولتی و        
مجلسـی، روزنامـه هــای بسـیاری بسـته شــد،     
ــول     ــازی ح ــرونده س ــا پ ــاران ب ــه نگ روزنام
کـنفرانس برلیـن بـه بـند کشیده شدند، پرونده           
قــتلهای زنجــیره ای ســرهم بــندی شــد، حملــه 
کنـندگان به دانشجویان کوی دانشگاه تهران و        

بریز تبرئه و در عوض دانشجویان و       دانشگاه ت 
وکــالی آنهــا مــورد ســرکوب قرارگرفتــند،     
نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی به زندان        

“ براندازی قانونی “افـتادند و بـا پاپوش سازی        
 و …بــه محاکمــات مخفــیانه کشــیده شــدند و 

باالخـره در تـداوم سیاست سرکوب، شتر قوه         
اق کرد  قضـائیه در خانه مجلس اسالمی نیز اتر       

و کـار بـه جایـی کشـیده اسـت کـه نمایندگان              
و . مجلـس رژیم نیز مورد تهدید قرار گرفته اند        

در ایـن مـرحله اسـت که دولتیان و مجلسی ها            
با “ آرامش فعال “بـر تغیـیر روش و جایگزینی        

دوم خردادیها،  . روش دیگـری اشـاره می کنند      
از روشــهای خــود اهــداف کلــی مشخصــی را  

ــند  ــی کن ــبال م ــثال. دن ــریه م  ســخنگویان و نظ
پـردازان مجاهدیـن انقـالب اسـالمی در توجیه          
روش جدیـد خویـش که مقاومت و بازدارندگی      
ــر را    ــدف زی ــی از دو ه ــد، یک ــیده ان ــال نام فع

را از سر راه    “ ضـد اصـالحات   “یـا   : میخواهـند 
ــند و شکســت    ــر نتوان ــنکه اگ ــا ای ــردارند و ی ب
بخورنـد در تـاریخ بمانند و بعنوان نیرویی که          

تحقق اصالحات را داشته ولی راه آن را        قصـد   
بعبارت دیگر یا نیروی    . بسته اند شناخته شوند   

بــا ایــن اهــداف دوم . حــاکم و یــا اپوزیســیون
خـردادیها، تاکـید بـیش از حد بر نقد روشهای           

“ بازدارندگی فعال“یا “ آرامش فعال “آنهـا نظیر    
و امــثال ایــنها کــه ایــن جــناح رژیــم در پــیش  

ردن  مضمون سیاستهای    میگـیرد و کم رنگ ک     
آن اشـتباهی اسـت که مخالفین سیاسی چپ و          

 .دموکرات رژیم باید از آن احتراز ورزند
را “ آرامــش فعــال“مــوارد مــتعددی از نقــد 

ــه در آن از   ــرار داد ک ــتوان مــورد اشــاره ق می
مضـمون نظری و اهداف خاص دوم خردادیها        
که مبنای این روش  و روشهای دیگر  آنهاست   

در عـوض بـه بی      . ر گذشـته انـد    بـه سـادگی د    

دوم خـردادیها بـه منشا   ) یـا اشـتباه؟  (توجهـی   
قدرتشـان یعنـی مـردم پرداخته و به این یا آن            
زبـان گویی اصالح طلبان حکومتی را به تجدید       

آیا . نظـر در رابطـه شان با مردم فرا میخوانند         
براسـتی فعالیـت مردم بمعنای جنبش اجتماعی        

لبان حکومتی  میـتواند در محاسـبات اصـالح ط       
ــی    ــم اســالمی جایگاه ــیرات در رژی ــرای تغی ب
داشـته باشـد؟ و آیا خاتمی و پیروان گوناگون          
او میتوانـند در رابطه با جنبش اجتماعی وظیفه         
ــن    ــه ای ــده داشــته باشــند؟ پاســخ ب ــر عه ای ب
سـئواالت منفـی است و روشهای سیاسی دوم         
خـردادیها نظـیرآرامش فعـال مخاطـبش مردم         

. ای درونی رژیم می باشند    نـبوده بلکـه نـیروه     
اصـالح طلـبان حکومتـی نیرویـی هستند که با           
ایدئولـوژی حکومت اسالمی و والیت فقیه آیت        
اهللا خمینـی و قـانون اساسی جمهوری اسالمی         

ــند ــه لحــاظ اقتصــادی  . حرکــت مــی کن آنهــا ب
ــای   ــته و بق ــیار گرف مواضــع معینــی را در اخت

نیروی . وضع موجود را در اساس خواستارند     
تـی دوم خردادی بنا به دو ویژه گی فوق          حکوم

بـه حفاظـت از نظـام و پـایداری نظـام اسالمی             
ــن     ــا ای ــتواند ب ــتش نمی ــرایش دارد و سیاس گ

این گرایش در سیاست    . گـرایش بـیگانه باشـد     
ــاع از    ــیاهوی دف ــه در ه ــت ک دوم خردادیهاس
حقوق ملت، به هیچ مخالفی تاکنون مجوز برای        

و از حقوق   فعالیـت سیاسی و مطبوعاتی نداده       
آنهـا نـه تـنها دفاع نمی کنند بلکه علیه آن عمل             
مـی کنند، مطالبات صنفی و اقتصادی مردم را         
نــادیده و کماکــان دیــواری کوتاهــتر از دیــوار 
آنـان در تقسـیم و تجدیـد تقسیم ثروتهای ملی         

 بدین لحاظ آنها نمی توانند      …نمـی شناسند و     
دم با مطالبات آزادیخواهانه و عدالت جویانه مر     

نـه در درازمدت که در جریان جاری و روزانه          
اگـر حق شهروندی و     . امـور مخالفـت نورزنـد     

حقـوق اجتماعـی مـردم محـور باشند، ناگزیرا          
ــوان    ــر فــراز آنهــا نمــی ت هــیچ مصــلحتی را ب
پذیرفـت و طبعا نه ایدئولوژی حکومت اسالمی        
ــه مقــام و   ــیه آیــت اهللا خمینــی و ن و والیــت فق

انی سیاسی و   موقعیـت صـاحب منصبان روح     
ــادی و  ــوق  …اقتصـ ــباید در حقـ ــیک نـ  هیچـ

شـهروندی و اجتماعی مردم اختالل ایجاد کنند        
و در چنین حالتی باید آنها را با قاطعیت از سر          
راه هـر گونه تحول در راستای حقوق نامبرده         

همانطوریکـه نـیروی سیاسی     . مـردم برداشـت   
خواهـان اصـالح و حفاظـت نظام اسالمی، دوم     

یروی خواسـتار تحقـق حقوق      خردادیهاسـت نـ   
شــهروندی و اجتماعــی نــیز جنــبش اجتماعــی 

. دو هـدف متفاوت با دو نیروی متفاوت       . اسـت 
دوم خـرداد روشهایش مبتنی است بر تغییر و         
تحـول در تناسب قوای نیروهای حاکم با بهره         

جنبش اجتماعی  . گیری از نارضایی های مردم      
اهـداف تامیـن حقوق شهروندی و اجتماعی را          

اس قرار میدهد و پر واضح است که با هیچ          اس
با توجه به   . نظامـی عهد مودت هم نبسته باشد      

مالحظـات بـاال نقـد به روشهای دوم خردادیها           
این . نقـدی بـه اهـداف نهفـته درونـی آن اسـت            

روشـها، در شـکل نیز  چون مماشات طلبانه و           

مغایـر حقـوق مـردم برای دانستن هستند، باید          
ــ  ــرار گ ــرخورد ق ــورد ب ــد روشــهای . یرندم نق

سیاسـی دوم خـردادیها،  نـه فـراخوان آنها به            
تکـیه بـه مـردم  بلکـه فـراخوان مردم به طرح               
ــرای تحمــیل   ــبات و گســترش مــبارزات ب مطال
. خواسـته هـای مشـخص و همه گیر می باشد          

فـراخوان دوم خـردادیها به تکیه به مردم، امید          
واهـی اسـت کـه از ناتوانی و حرمان نیروهای           

ــ  ــای نقشــی در  سیاســی مخ ــم در ایف الف رژی
برخی از  . شـرایط کنونـی میـتواند ناشـی شود        

نـیروهای سیاسـی در غـیاب حضور و نفوذی          
مسـتقل و تـا آن حـد موثر که بتوانند مردم را             
مخاطب و آنها را به اقدام فراخوانند، بخشی از         
حکومـت را بـه ایفـای نقـش خـود و جانشینی             

ی این  اپوزیسـیون  فرامیخوانـند و از عـدم ایفا         
این . نقـش توسط دوم خردادیها انتقاد می کنند       

انــتظار را نــباید از دوم خــردادیها داشــت و    
نبایسـتی وقت و فرصت و امکانات اپوزیسیون        
را در نسـخه پیچی برای مبارزات درونی رژیم         

 به باد فنا    -که خود رژیمیان در آن مسلطترند     –
اپوزیسـیون بـاید مردم را به مبارزه برای         . داد

در ایــن . ل مطالــبات مشــخص فــراخواندتحمــی
مبارزه و برای بسیاری از مطالبات این نه فالن         
و یـا بهمـان جناح که کل حکومت است که باید            

در بسیاری از زمینه    . هـدف فشـار قـرار گـیرد       
هـای مطالباتـی، مـردم  تفاوتـی مـیان جناحها            

تنها در این صورت است که      . مشاهده نمی کنند  
سـت دوم خردادیها،    میـتوان دیـد کـه نقـد سیا        

نقـدی از بـرون رژیـم، و در جهـت تامیـن حق              
حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت خــود و تامیــن 
حقـــوق سیاســـی آزادیخواهانـــه و مطالـــبات 

 . اجتماعی عدالت جویانه آنها خواهد بود
امـا، فـرا خوان به مبارزه برای مطالباتی از          
نوع آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی،      

ای روحانیـــت و انقـــالب و انحـــالل دادگاههـــ
پاکسـازی قـوه قضـائیه از بـاند هیئـت مؤتلفه،            
ابطـال نظـارت استصـوابی شورای نگهبان، به         
رفـــراندوم گذاشـــتن قـــانون اساســـی رژیـــم 
اسـالمی، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و        
ــزایش     ــل، و اف ــیر و تعل ــدون تاخ ــندان ب کارم
دستمزدهابمیزان تورم، آزادی انتشار نشریه و 

 حزب و سازمان و انجمن های صنفی و         ایجـاد 
 در صــورتی میــتواند …سیاســی و فرهنگــی و

انعکاسی درخور یابد که نیروهای دمکراتی که       
بـه عناوین مختلف چنین مطالباتی را مطرح می      
کنـند دسـت همکـاری را بسـوی هـم دراز و با         
ــرای     ــرژیها ب ــئوالنه از ذره ذره ان ــق مس تواف

هم میدانند  همه  . اهـداف مشـترک استفاده کنند     
کــه همکــاری تاکــنون بــا شــرط و شــروطهای 

این . گونـاگون عمـال تعویق به محال شده است    
ــنی     ــا چاش ــیز ب ــا ن ــه گاه ــا، ک ــق اندازیه تعوی
رایکالیسـم همـراه بـوده، تـا کـنون هزینه های            
گزافـی را تحمـیل کـرده و زمان آن فرا رسیده            
اسـت کـه به دور از تعصبات فرقه ای و گروه            

ه، کمر همت بست و گامی به       سـتاییهای بی مای   
طـرف جنـبش اجتماعـی و تشکیل آلترناتیو به          

 .    جلو برداشت
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 کارگران نیاز به سازمانهای مستقل خود دارند
احمد آزاد

نگاهـی بـه اخـبار در چـند ماه گذشته، نشانگر رشد             
اعتراضات . چشـمگیر حرکـتهای اعتراضی کارگران است      

کارگـران عمدتـاً حـول عـدم پرداخـت حقوقهای معوقه،            
بحرانی . تعطیلـی کارخانـه هـا و اخراجهای وسیع میباشد         

ان واحدهای تولیدی را در     کـه چندیـن سـال اسـت گریب        
چـنگ خـود گرفـته، روز بـه روز تشـدید شده و در سایه                
سیاستهای ضد و نقیض دولت و عمدتاً   ناکارآ در دفاع از             
صـنعت و تولـید در کشور، به مراحل بحرانی خود رسیده            

 . است
کارفـرمایان و صـاحبان صنایع با بهره گیری از این           

. ت بخشیده اند    بحـران، اقدامات ضدکارگری خود را شد      
اخـراج کارگـران به بهانه های مختلف و جایگزین کردن       
آنها با کارگران قراردادی و موقت، کاهش تعداد کارگران         
و افـزایش فشـار کار به دیگران، تعویق پرداخت حقوق و            
مـزایا بـه مدت طوالنی، کاهش تولید کارخانه و فشار به            

راج کارگـران بـرای پذیـرش قـراردادهای جدیـد کار، اخ           
کارگـران رسمی و دیگر اقداماتی از این دست ، که تماماً            
بـا هدف کاهش حقوق کارگران و افزایش درجه استثمار          
و کسـب سـود بیشـتر میباشـد ، امـروز بـه امر عادی در                 

از سوی دیگر واگذاری بخشی . صـنایع تبدیل شده است      
، به دنبال خود فروش     ”آقازاده ها “از واحدهای تولیدی به     

 زمیـن کارخانه و تعطیل کردن این واحدها را به           امـوال و  
 .دنبال داشته است 

بحـران کنونـی جامعه کارگری ما، بحران عدم ثبات    
. در حال حاضر هیچ امنیت شغلی وجود ندارد       . کـار اسـت   

دولـت نـیز نه تنها هیچ حمایتی از کارگران نمیکند، بلکه          
ه و آشـکارا در کـنار کارفرمایان و سرمایه داران قرار گرفت    

با حمایت از اقدامات آنها، عمالً در گسترش بحران نقش          
این بحران را می توان دراساس نبود امنیت        . ایفـاء میکند  

شغلی در قالب عدم پرداخت دستمزدها، اخراجهای وسیع         
کارگـران رسمی، به کارگیری کارگران قراردادی و موقت   

 .و تعطیلی کارخانه ها  تعریف کرد
 

 بیان شده در باال  نگاهی       بـرای درک بهـتر وضعیت     
 :داشته باشیم به چند خبر

 کارگـران کارخانـه پشم و پتوی تبریز در مقابل           ◘
کارخانـه در اعـتراض بـه اخـراجها و نابسـامانی وضعیت             

کارگری در این   .  کـاری خـود دسـت بـه تجمـع زدنـد             
 تاکنون کارفرما کارگران 63از سال  “: گردهمĤیـی گفـت     

د نفـر باقـی مانده اند  که         را اخـراج کـرده و فقـط هفـتا         
تصمیم به اخراج ) 1380سال (شـرکت از آغاز سال جدید    
 . ”این تعداد نیز گرفته است

این : کارگـر دیگـری بـا صـدای بغـض آلـود گفـت             
 شـروع شـده، صـاحبان کارخانه به         74مصـیبت از سـال      

 .بهانه های مختلف تصمیم به اخراج کارگران گرفتند 

” زیاران“ گوشت    کارگـر از شـرکت     33 نمایـنده    ◘
 : آبیک قزوین اعالم کرد که 

مـا را اخـراج کـرده و بـا ایـن که اداره کار قزوین            “ 
حکـم بازگشـت به کار ما را صادر کرده، کارفرما میگوید            
بـاید از شـکایت خـود صـرفنظر کرده و به عنوان کارگر              

 .”قراردادی یک ماهه به کار بازگردید 
الکــتریک   هفتصــد نفــر از  کارگــران کارخانــه  ◘

کارگران . ایـران رشـت در سـرگردانی بـه سـر می برند              
ضـمن تجمـع، بـا ابراز نگرانی از طرح تغییر ساختار این             

حـدود هفتصـد نفر از کارگران به        “ : شـرکت میگویـند       
عـنوان تغیـیر سـاختار، به مدت یک سال بیکار شده و از              
سـوی دیگـر شـرکت اقـدام به استخدام صد نفر پرسنل             

 .”  قراردادی نمود جدید به صورت
 کارگــران بــیکار شــده کارخانــه آهــک صــنعتی ◘

کارگران . لرستان در جلو فرمانداری پلدختر اجتماع کردند      
معـترض که به علت سوءمدیریت کارخانه بیکار شده اند          

در صورت عدم رسیدگی به مشکالتشان و عدم        “: گفتـند 
پرداخــت مطالــبات و حقــوق معوقــه، در مقــابل مجلــس 

 .”می دست به تحصن خواهند زد شورای اسال
 هزار   21از مجموع   “:  اسـتاندار خوزسـتان گفـت      ◘

کارگـری کـه زیـر پوشش شرکتهای پیمانکاری در طرح           
نیشکر هفت تپه فعال بودند، به لحاظ عدم انجام تعهدات          
مالی از سوی دولت و بانکها، حدود هفت هزار نفر از آنان           

بد ممکن است با    اگـر این روند ادامه یا     . بـیکار شـده انـد     
 .”بحران بیکاری فصلی در این استان روبرو شویم

 نفـر از کارکنان کارخانه پتروشیمی ماهشهر        27 ◘
در اعـتراض بـه اخـراج غیرقانونی خود، روز پنجم دیماه             

این کارکنان در   . جلـوی در مجلـس تجمـع کـرده بودند         
اعـتراض بـه مدیرعامل این کارخانه عنوان کردند که  از            

تاکنون بدون هیچ حق و حقوق و سابقه کاری         مـردادماه   
 . از این کارخانه اخراج شده اند

در مقابل  ” بافناز“ دیمـاه کارگران نساجی      5روز   ◘
در ورودی ایـن کارخانـه تجمـع کردند و با بستن خیابان             
. چهاربـاغ اصـفهان، تردد در این خیابان را مسدود کردند          

 . میباشداین تجمع به علت عدم دریافت حقوق چند ماهه
 کارگران کارخانه کشمیر کرمانشاه، بیش از چهار       ◘

برای حل . مـاه اسـت که حقوق خود را دریافت نکرده اند    
بحران، کمیته ای از مقامات دولتی استان تشکیل شده و          
اجازه فروش نود هزار متر مربع زمین مازاد کارخانه برای          

ان، به گفته نمایندۀ کارگر   . تأمین نقدینگی داده شده است    
مالکین کارخانه قصد دارند تا پول حاصل از فروش زمین          
را بـه حسـابهای خـود واریـز کـرده و بدهـی کارگران را        

به همین دلیل فعالً از فروش زمین سر        . پرداخـت نکنـند   
کمیته دولتی نیز اقدامی جهت احقاق حقوق       . بـاز میزنـند   

 .کارگران نمیکند

ه فشار  نمونه های آورده شده در باال نشان میدهد ک        
بـر کارگران تا چه حد است و محدود به  این یا ان شهر               

بلکه در سراسر ایران، مالکین     . بـزرگ و صـنعتی نیسـت      
صنایع و کارفرمایان با بهره گیری از بحران کنونی، فشار          

 . را بر کارگران چندین برابر کرده اند
در مقـابل وضـعیت کنونـی، کارگران جز اعتصاب و           

ضی، امکان دیگری برای دفاع     تحصـن و حرکتهای اعترا    
ــد  ــود ندارن ــوق خ ــود،  . از حق ــری موج ــکلهای کارگ تش

شـوراهای اسالمی کار و خانه کارگر، نیز تشکلهای زرد و   
دولتـی هسـتند کـه نـه تنها کمکی به مبارزات کارگران             
نمـی کنند، بلکه در عمل محدودیتهای فراوانی نیز ایجاد          

تشکلهای زرد،  وزارت کار به بهانه وجود این       . کـرده انـد     
اجـازه تشـکیل هیچگونه تشکل مستقل کارگری را نمی          

کارگـران  در مقابلـه با فشار کارفرمایان  دست به            .دهـد   
نــبود تشــکلهای مســتقل . اعــتراض و اعتصــاب میزنــند 

ــری را    ــنده کارگ ــتواند اعتراضــات پراک ــه ب ــری، ک کارگ
هماهــنگ و متشــکل کــرده و قــدرت تأثــیرگزاری آن را 

ند، امروز بیش از هر زمان دیگر احساس        چندیـن  برابر ک    
نقطه ضعف جنبش کارگری کنونی نیز در همین        . میشـود 

 . مسئله است
حـرکات اعتراضـی کارگران به لحاظ تعداد و میزان          

ولی پراکندگی . مشـارکت کارگـران در آن چشمگیر است    
این حرکات و کوشش هر واحد در به دست آوردن حقوق           

 کارگری، عمالً قدرت خـود، مسـتقل از دیگـر واحدهـای     
عدم . مذاکره و تأثیرگذاری کارگران را محدود کرده است       

حمایـت دولت از کارگران نیز به کارفرمایان اجازه میدهد          
تا با دست باز به مقابله با حرکات اعتراضی کارگران رفته           
و بـدون دادن کوچکتریـن امتـیازی، سـعی در به کرسی             

 . نشاندن شرایط خود کنند
ادی، بـیکاری گسـترده و لزوم تأمین        بحـران اقتصـ   

زندگــی خــود و خــانواده، در شــرایطی کــه کوچکتریــن  
پشـتیبانی از کارگـران وجـود ندارد، شرایطی است که به            
تسـلیم شـدن کارگران در مقابل کارفرمایان کمک بسیار          

 .میکند
امـروز پاشـنه آشـیل طـبقه کارگر ایران، عدم وجود            

ــ   ــتقل کارگ ــای مس ــه ه ــندیکاها و اتحادی ــتس . ری اس
سـرمایه داری توانسـته است به دلیل فقدان تشکل طبقه           
کارگـر، بسیاری از دستاوردهای جنبش کارگری را از آنها          

نـیروی آگـاه طـبقه کارگر میداند که بدون          . پـس بگـیرد   
تشـکلهای مسـتقل کارگـری، و بویـژه سراسری، قدرت           

 . الزم برای مقابله با سرمایه داری را ندارد
روز پیش روی طبقه کارگر ایران      مسئله اصلی که ام   

دولت . قـرار دارد، ایجـاد تشکلهای مستقل کارگری است        
بـا تمـام قـدرت از شـکل گـیری این تشکلها جلوگیری              

ــند ــدارد   . میکـ ــود نـ ــن وجـ ــز ایـ ــی جـ ــی راهـ .ولـ
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 مسعود دامون
 بحران در تشکلهای دانشجویی نزدیک به آن بن بست اصالح طلبان حکومتی و

بـن بسـت اصـالح طلـبان حکومتی در عملی            
نمودن طرحها و شعارهایشان تأثیرات متفاوتی      
در جـریانها و نـیروهای اجتماعـی متعلق به آن        

تشکلهای دانشجویی نزدیک   . ایجـاد نموده است   
متــی بــه عــنوان بخــش بــه اصــالح طلــبان حکو

رادیکـال آن، بـیش از سـایر بخشـها میتواند از            
عـوارض ایـن بـن بسـت مـتأثر گـردد و موجد              

چـرا که از یکطرف     . بحـران در درون آن شـود      
خودآگاهتریـن بخـش ایـن نـیروی اجتماعــی را     
ــن      ــر مخاطبی ــرف دیگ ــیدهد و از ط ــکیل م تش
مسـتقیم آن نـیروهای دانشـگاهی هستند که به          

ز بیشترین رابطه فکری و     درجـات مخـتلف حائ    
ــنگ     ــدن و فره ــدرن و تم ــان م ــا جه ــی ب تکنیک
معاصــر میباشــند و بــه خاطــر ویژگــی جــوان  
بــودن، عــدم تعلــق طبقاتــی مســتقیم ناشــی از  
موقعیـت تثبیـت شده در سازمان اجتماعی کار،       
آشــنایی بــا تفکــر انــتقادی و آرمانخواهــی،     
رادیکالیســــم و آزادیخواهــــی را در جامعــــه 

 .ندنمایندگی میکن
واقعیـت آنسـت کـه بـن بست اصالح طلبان           
حکومتـی در محـافل دانشـجویی نزدیک به آن،          
نوعـی سـر درگمـی، یأس و ضرورت پاسخ به           

را دامن زده است و این نیروها       ” چـه باید کرد   “
در جسـتجوی راهـی بـرای بـرون رفـت از بــن      
بسـتی هستند که بدان گرفتار شده و آنان را از           

راهکارهایی . استایفـای نقـش فعـال بازداشته        
ــه    ــته ک ــرار گرف ــن جــریانات ق مــورد توجــه ای
استقالل از کانونهای قدرت و احزاب سیاسی و        
ــیروهای درون     ــرار دادن ن ــه ق ــز توج در مرک

 .دانشگاه از آن جمله است
واقعیـت اینست که جنبش دانشجویی در بعد     
از انقـــالب، هـــیچگاه مســـتقل از احـــزاب و    

دیداً جـو ش  . سـازمانهای سیاسـی نـبوده اسـت       
ــالها    ــب سـ ــالب، متعاقـ ــد از انقـ ــی بعـ سیاسـ
دیکـتاتوری دوران شاه و اینکه بخش زیادی از         
کادرهــــای نــــیروهای سیاســــی از فعالیــــن 
ــزدیک    ــا پیشــینه ن ــرادی ب ــا اف دانشــجویی و ی
دانشـجویی بودنـد، باعـث گـردید که گروههای          
دانشـجویی فعـال در دانشگاهها، صرفاً متشکل        

ــزاب و ســ   ــواداران اح ــا و ه ازمانهای از اعض
دانشجویان پیشگام  . موجـود در جامعـه باشند     

، )هــــواداران ســــازمان چــــریکهای فدایــــی(
، )3هواداران گروههای خط    (دانشجویان مبارز   

دانشــجویان هــوادار حــزب تــوده، دانشــجویان 
هوادار راه کارگر، دانشجویان هوادار مجاهدین      
ــق، و دانشــجویان هــوادار حاکمیــت کــه در   خل

ل بودنـد از عمـده ترین       انجمـن اسـالمی متشـک     
 .گروههای دانشجویی بودند

در واقــع ایــن گــروههای دانشــجویی، پــیش 
بــرنده خطــوط سیاســی احــزاب و ســازمانهای 
خـود در دانشـگاهها بودنـد و عالوه بر تبلیغ و            
تـرویج سیاسـتهای عمومی احزاب و سازمانها        
در فعالیـت مختص دانشجویی، در دانشگاه نیز        

وراهای دانشجویی در تشکیل ش . فعالیت داشتند 
دانشــگاهها کــه اساســاً  بــه ابــتکار دانشــجویان 

ــارکت    ــا مشـ ــی بـ ــت، ولـ ــیرهوادار حکومـ غـ
ــت،    ــت، شــکل گرف ــوادار حاکمی دانشــجویان ه
بـیانگر شـکل صـنفی جنبش دانشجویی در این          

شــوراهای دانشــجویی بــا آن کــه . دوران بــود
ــبش دانشــجویی در فضــای    ــربه جن ــن تج اولی

الب بــود و بــه همیــن آزادیهــای بــرآمده از انقــ
خاطـر از ضـعف ناشـی از نبود تجربه این نوع            

امـــا در آن قـــانون اول . فعالیـــت بـــری نـــبود
مردمسـاالری یعنـی پذیـرش و احترام به آرای          

تمامــی گــروههای . رأی دهــندگان رعایــت شــد
دانشـجویی و از جملـه دانشجویانی که وابسته         
بــه هیچــیک از احــزاب و ســازمانهای سیاســی 

ن انتخاب شدن در شورای دانشگاه  نـبودند امکا  
ــتند ــارکت   . را داشـ ــی از مشـ ــاً الگویـ و اتفاقـ

چندصــدایی و پلورالیســم را بالفاصــله بعــد از 
انقـــالب در دانشـــگاهها در شـــکل شـــوراهای 
دانشـگاه شـاهد بودیـم و در شـکل گـیری ایــن      

تجربه نیروهای کمونیست و چپ نقش اصلی را   
 . ایفا نمودند

طــور خــاص  امــا نــیروهای حاکمیــت و ب  
آیـت اللـه خمینی نمیتوانست شاهد قدرت گیری        
مســــالمت امــــیز نــــیروهای غــــیرخودی در 

ــد  ــور باش ــگاههای کش ــتخابات  . دانش ــد ان رون
شـوراها نشـان مـیداد کـه هرچه زمان میگذرد           
تـوازن آرای دانشـجویان بـا شتاب زیاد به نفع           
دانشـجویان کمونیست و هوادار مجاهدین و به        

حاکمیــت در حــال ضــرر دانشــجویان هــوادار 
تغیــــیر اســــت و در برخــــی از دانشــــگاهها 
دانشـجویان هوادار حاکمیت تنها اقلیت کوچکی       

روند . را در انـتخابات شوراها به دست آوردند       
ــی، در جهــت ایزوــله شــدن هــرچه بیشــتر   عین

بر . گـرایش دانشـجویی طـرفدار حکومـت بـود         
چنیـن زمیـنه ای بـا کمک چماقداران و چاقو به            

یت قاطع نیروهای حزب اللهی و      دستان و با حما   
خـط امامی دانشگاهها که اکنون بخشی از آنان         

درون و یــا ” اصــالح طلبــی“کادرهــای طــرفدار 
بـیرون حکومـت هسـتند، کودتـای فرهنگی رابا          

سـازمان دادنـد و با      ” انقـالب فرهنگـی   “عـنوان   
بســـتن دانشـــگاهها و اخـــراج دانشـــجویان    

ان دگـراندیش و چـندی بعد اعدام بسیاری از آن         
یک دورۀ سیاه و تاریک و بیسابقه را در تاریخ          

 . دانشگاههای ایران رقم زدند
انکشــاف تجــربۀ دانشــجویی ایــن دوره بــه  

 میسر نشد و    59خاطـر کودتـای فرهنگـی سال        
این جنبش نتوانست به تعریف روشنی از خود،        
ــیروهای سیاســی و   ــه و ن ــا جامع رابطــه اش ب

ش با  قـدرت حـاکم، جنـبه های استقالل و پیوند         
اکنون پس  . دیگر جنبشهای اجتماعی دست یابد    

 سـال جنبش دانشجویی در سطحی دیگر        21از  
کماکـان بـا سـئواالتی مواجه است که روند دو           
ــان     ــه امکـ ــن در جامعـ ــرکوب خشـ ــه سـ دهـ
. پاسـخگویی بـه آنهـا را از آن سلب کرده است           

ــیه و بســیار   ــا زمانــی کــه قواعــد اول اساســاً ت
ی قید و شرط ضروری دموکراسی یعنی قبول ب 

آزادی فکـر و اندیشـه و آزادی احزاب و تشکل           

در جامعـه ای پذیرفته و اجرا نشود پدیده ها و           
جنبشـهای اجتماعـی به سختی میتوانند کارکرد      

ــند  ــیدا کن زمانــی مطــبوعات . واقعــی خــود را پ
کارکـرد احـزاب را پـیدا میکنـند، زمانـی جنبش            
دانشـجویی جایگزیـن آن میشود و زمانی دیگر        

نــبش مــنطقه ای و یــا مســابقه ورزشــی یــک ج
اساس کار را در    . مـیزان الحراره جامعه میگردد    
 .جایی دیگر باید جستجو کرد

از دیگـر بحـثهای مطرح در سطح دانشگاهها    
ــی طــرح اســتقالل شــوراهای   در شــرایط کنون
صــنفی دانشــگاهها از انجمــنهای اســالمی و     

این خواست کافی نخواهد    . وزارت علوم میباشد  
 بـا امکـان فعالیـت مسـتقل برای تمام           بـود اگـر   

این، الفبای  . گـروههای دانشجویی همراه نگردد    
گروههای . دموکراسـی در جهـان امـروز اسـت        

ــد، فعالیــت   دانشــجویی در دانشــگاهها موجودن
میکنـند و هـنگام انـتخابات نهادهای دانشگاهی          
بـرنامه هـای خـود را ارائـه میدهند و به نسبت             

ابـــی نمایـــنده آرای اخـــذ شـــده در نهـــاد انتخ
بـدون پذیـرش ایـن مبنا نمیتوان از         . میفرسـتند 

 . انتخابات واقعی سخن گفت
  7بقیه در صفحه 

 
 اخباری از دانشگاهها

 
دانشـــجویان شـــرکت کنـــنده در تجمـــع    
ــه      ــیر ب ــنعتی امیرکب ــگاه ص ــجویی دانش دانش

ــردند 16مناســبت  ــنامه ای صــادر ک .  آذر، قطع
 :دربخشهایی از این قطعنامه آمده است

 شرایط کنونی و پس از آغاز دورۀ دوم         در“
ریاسـت جمهـوری آقـای خاتمی، میتوان شاهد         
ــت      ــا زدن حرک ــا درج ــت  و ی ــن بس ــی ب نوع

میتوان علل ایجاد این    . اصالحات در جامعه بود   
ــت اصــالحات را در دو بخــش    ــود در حرک رک
ــتدارگرایان   جســتجو نمــود کــه یکــی حــوزۀ اق
مخـالف جـریان اصـالحات اسـت و دیگری در           

 .” مسافران قطار اصالحات و متولیان آنحوزۀ
در بخـش دیگـری از این قطعنامه گفته شده          

 : است
امـا در حوزۀ اصالح طلبان به طور خالصه         “

عدم موفقیت استراتژی   : میتوان مواردی از قبیل   
در ) آرامــش فعــال و غــیره  (اصــالح طلــبان  

ــتدارگرا،     ــیروهای اق ــروی ن ــیری از پیش جلوگ
ات به پذیرش و    موکـول بـودن پیشرفت اصالح     

توافـق اخالقی بلندپایگان نظام و ناکامی اصالح        
طلـبان در نهادیـنه کـردن گفتمان اصالحات در          
مــیان نــیروهای مؤثــر سیاســی، بســیج بــدون  
بـرنامه افکار عمومی، اتکاء به سازش صاحبان        
قـدرت بـه جـای اتکـاء بـه نیروهای اجتماعی و             
پشتوانه مردمی و فروکوفتن مشارکت مردم به       

ر در پـای صندوقهای رأی و عدم توفیق         حضـو 
نهادهای مدنی شکل گرفته در جریان اصالحات       
مانند احزاب و جریان دانشجویی در ایفای تنش 
ماندگار و مؤثر در حرکت اصالحی، عدم وجود 
صداقت الزم در میان برخی متولیان اصالحات       



7                                1380 دی 93 اتحادکار
در مواجهـۀ مـردم و در نهایت بروز تناقض در           

عدم وجود ارتباط مؤثر و     . رفـتار و گفتار آنان    
کـــارآمد مـــیان حرکـــت اصـــالحات و بخـــش 
روشـنفکری و فرهنگی جامعه، تالش بخشهایی       
از جـریان اصالحات در بازتولید روابط مرید و    
مـرادی و ایجاد هاله تقدس حول برخی متولیان    
اصـالحات و تلقی کاریزماتیک از آنان، سطحی        
نگـری در حـوزه اصـالحات، و منحصـر شـدن      

بـه عرصـه سیاسـت و تالش در جهت          حرکـتها   
ــثل     ــر م ــیل بخشــهای دیگ ــام پتانس ــزریق تم ت
فرهــنگ، بــه حــوزۀ سیاســت، عــدم توفــیق      
اصـالحات در ایجاد تحول محسوس اقتصادی،       
برخـی سوءاسـتفاده هـا از مأمـن اصالحات و           
اصـالح طلـب در جهت کسب منافع شخصی، را          

 .”مورد اشاره قرار داد
ضح است  بـا توجـه بـه مسایل فوق الذکر وا         

کـه حرکت اصالحات در جامعه کنونی ایران با         
ــذا از اصــالح . شــرایط حساســی روبروســت  ل

طلـبان فعال در عرصه مجلس و دولت مصرانه         
میخواهـیم در صـورت نـبود تـوان کافـی برای            
پیشـبرد اهداف و آرمانهای حرکت اصالحات و        
مطالـبات مـردم در مورد ادامه حضور خود در        

ادامه . ی بپردازند ایـن عرصـه هـا بـه تـأمل جد          
هزیـنه کـردن افکار عمومی بدون اخذ نتیجه ای          
مشــخص میــتواند تأثــیرات مخربــی بــر آیــنده  

 .سیاسی ایران داشته باشد
 : در این قطعنامه همچنین آمده است

در شـرایط کنونی جنبش دانشجویی نیز در        
از یکسو . وضـعیت ویـژه ای قـرار گرفـته است       
یان کشور  حـبس و تهدید و برخورد با دانشجو       

از طـرف نهادهـای قضـایی وامنیتی و از سوی           
دیگـر نفـوذ عوامـل وابسـته به محافل قدرت به          
نهادهـای دانشـجویی و تـالش آنان برای ایجاد          
تفـرقه و جدایـی مـیان اعضـای فعـال دانشجو،            
جنـبش دانشـجویی را در تنگـنای شدیدی قرار          

عـالوه بـر این موارد، گسترش جو        . داده اسـت  
سردی در میان بدنه دانشجویی     بی تفاوتی و دل   

کـه ناشـی از برخوردهای شدید صورت گرفته         
با دانشجویان فعال در دانشگاهها طی یک سال        
گذشـته و عملکـرد اطـالح طلبان و به خصوص           
ــگاهها    ــالحات در دانش ــریان اص ــندگان ج نمای

 . میباشد نیز بر این مشکالت افزوده است
ــه    ــوج ب ــجویی در یاس ــی دانش در گردهمای

 آذر، محمــد دادفــر نمایــنده مــردم 16 مناســبت
امروز در مقابل جنب    : بوشـهر در مجلـس، گفت     

و جـوش دانشـجویان که برای ایفای وظیفه در          
مقـابل اجـتماع صـورت میگـیرد ، حرکتهایی به           
صورت یک جو بأس و ناامیدی صورت میگیرد        
کـه بـی حاصل بودن حرکت دانشجویی در آن          

د شما  بـه دانشـجویان گوشزد میشود و میگوین       
فقـط حاصـل حرکتـتان ایـن اسـت کـه یک عده              
جـوان را در صـحنه مـی آوریـد و عمرشان را             

 .هدر میدهید
ــت ــفانه در   : وی گف ــه متأس ــریات ک ــن نظ ای

پیشــروان حرکــت اصــالحی کشــور نــیز نفــوذ 
 .اینها را نپذیرید. کرده، اشتباه است

نقطـه قـوت مـا نگـاه بـه جنبش           : وی افـزود  
م دوستان روشن   اخیراً میبینی . دانشجویی است 

. مـا از تفرقه در دفتر تحکیم وحدت می هراسند         
ولـی بـاید گفـت کـه این امر و اختالفاتی از این              
قبیل که در درون چنین نهادهایی پیش آید هیچ         
ایــرادی نــدارد و از آن نهراســید، چــون حــرف 
. خـود ما این است که باید تکثر در جامعه باشد          
ح دوسـتان مـا مـأیوس نشـوند حتـی اگر اصال           

طلـــبان در بـــیرون یـــا درون دانشـــگاه علـــم 
ــت     ــون حقیق ــد، چ ــن بگذارن ــالحات را زمی اص

 .هیچوقت مخفی نمیشود
هـادی خانیکـی مشـاور خاتمی در گفتگو با          

 : خبرگزاری ایسنا مطرح نمود
بجـای آنکـه نوعـی انفعال و سکون سیاسی          
در جنبش دانشجویی اتفاق افتاده باشد در واقع        

عالیـتها بروز کرده    نوعـی تغیـیر و تفـاوت در ف        
است وقتی هزینه کار سیاسی سنگینتر میشود،       
عمـالً جلـوه هـای جنبش دانشجویی از صورت          
مستقیم خارج میشود و اشکال صنفی، فرهنگی،       

وی افزود  . هـنری و نظایـر آنهـا را پـیدا میکـند           
اکـنون مقوله استقالل جنبش دانشجویی هم یک        

 .بحث مطرح و جدی است
ــی راد، ع  ــا سیاسـ ــه  علیرضـ ــو اتحادیـ ضـ

انجمـــنهای اســـالمی دانشـــجویان، در تجمـــع 
 : دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت

مهمتریـن کـار ما بازگشت به دانشگاه است         
چـرا کـه سالهای سال است در بیرون دانشگاه          
ــگاه     ــود دانش ــه خ ــی ک ــردیم در حال ــتوته ک بی

 .مسئله اش از همه جا مهمتر است
 قدرت و نهاد دانشگاه باید از نهاد: وی افزود

 .سلطه استقالل پیدا کند
اصالً به ما ارتباطی    : وی خاطرنشان کرد که   

نــدارد کــه چــه کســی در انــتخابات مجلــس یــا 
ریاسـت جمهـوری یـا سـایر انتخابات رأی می           
آورد، آن چـیزی کـه مهـم اسـت دفاع از قواعد             
دموکراتـیک رقابـت اسـت و نتـیجه دموکراسی          

 .نامعین است
عطـری عضـو دیگــر   در همیـن تجمـع، اکــبر   

اصالحاتی که  : اتحادیـه انجمـنهای اسالمی گفت     
دربرگـیرنده رأی و نظـر مـردم نباشد شعاری          

 .بیش نخواهد بود
دولتـی کـه داعیه گفت وگوی       : وی ادامـه داد   

تمدنهـا را دارد و آقایان مخالف که در خارج از           
کشــور پــزش را میدهــند، امــروز شــاهدیم کــه 

 و گروه ما    جلـوی امکـان گفـت و گـو بین افراد          
 . حتی در داخل دانشگاه را میگیرند

جـریان اصیل دانشجویی ما دو      : وی افـزود  
از یک طرف جریان افتدارگرا و از       . دشـمن دارد  

طـرف دیگـر جریانـی که معتقد است جمهوری           
اسالمی به مبارزه مسالمت آمیز اعتقادی ندارد       
ــام    ــک نظـ ــالمی را یـ ــوری اسـ ــام جمهـ و نظـ

 .غیرمردمی تلقی میکند
ی عــدل، دبــیر شــورای صــنفی دانشــگاه علــ

 :امیرکبیر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت
هفتاد درصد از دانشجویان دانشگاه صنعتی      
ــتهای   ــه فعالی ــتهای صــنفی را ب ــیر فعالی امیرکب
سیاسـی ترجـیح میدهند و به همین دلیل انجمن          
اسـالمی ایـن دانشگاه برای این که دانشجویان         

ری کنند، هر سال    از انـتخاباتش اسـتقبال بیشـت      

انـتخابات خـود را همزمان با انتخابات شورای         
 .صنفی دانشگاه برگزار میکند

وی بـا بـیان ایـن مطلـب کـه شورای صنفی             
دانشگاه امیرکبیر تا به حال از اساسنامه انجمن        

ما : اسـالمی استفاده میکرده است اظهار داشت      
سـعی داریـم یـک تشـکل مستقل با نام شورای            

 مــوازات انجمــن اســالمی صــنفی دانشــگاه بــه
تشـکیل دهیم به گونه ای که اساسنامه ای مجزا          
و هیئـت رئیسـه ای معیـن داشته و نهادی کامالً            
ــنده    ــی نمای مســتقل باشــد و از وضــعیت کنون

 . انجمن خارج شود
ما اساسنامه وزارت   : وی همچنین تأکید کرد   

علـوم را نـیز نمیپذیریم چون شورای صنفی را          
موعــه ای از معاونــت بــه طــور کــامل، زیــر مج

ــا    ــه م ــی ک ــند، در حال دانشــجویی تعــریف میک
 .میخواهیم فعالیتمان کامالً مستقل باشد

 
” خشت اول “ـ سـردبیر نشـریه دانشـجویی        

دانشکده فنی دانشگاه تهران در گفتگویی اظهار       
نشــریات دانشــجویی فرهنگــی چــندان  : داشــت

جــدی گرفــته نمیشــوند و ســختگیری بیشــتری 
 .ال میشودنسبت به آنها اعم

وی بــا ابــزار تأســف از رخــوت موجــود در 
: دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران، اظهــار داشــت

عمـده حرکتهای موجود نیز در چارچوب بسیج        
در این موقعیت هدف    . و انجمن اسالمی میباشد   

مـا گسـترش فعالیـتهای دانشجویی به خارج از          
 .چارچوبهای این دو تشکل عمده دانشگاه است

جویی در زمیــنه هــای   نشــریه دانشــ 41ـ 
مختلف علمی، فرهنگی، خبری، صنفی، سیاسی،      
ادبـی، ورزشـی و انتقادی، در دانشگاه صنعتی         

 .خواجه نصیرالدین طوسی منتشر میشود
بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نشریات       

 دوهفته نامه،   3 هفته نامه،    12 روزنامه،   2شامل  
ش  فصلنامه و یک ش    4 دوماهنامه،   2 ماهنامه،   8

  . گاهنامه است8ماهنامه و 
 …بقیه بن بست 

  6از صفحه 
ــبش  ــیر 18جن ــند  78 ت ــه هرچ  نشــان داد ک

تشـکلهای دانشـجویی نـزدیک بـه حکومـت، به           
خاطــر محدودیــت شــدید امکــان فعالیــت بــرای 
دانشـجویان دگـراندیش، به ظاهر متشکلترین و        
ــرآمد    ــک ب ــا در ی ــیرو هســتند ام وســیعترین ن

انشـجویان به عقب    اجتماعـی، سـریعاً توسـط د      
رانده شده و گروههای کوچک دانشجویی قادر       
. خواهــند بــود نقــش درجــه اول را ایفــا نمایــند 

ــنده    ــند کوچــک و پراک ــافل هرچ تشــکلها و مح
دانشــجویی مســتقل از جــریانهای حکومتـــی    
ــی و    ــنری ـ مطبوعات ــروههای ه ــکل در گ متش
صـنفی با قرار دادن منافع واقعی و دموکراتیک         

معـه به عنوان مبنای کار، در       دانشـجویان و جا   
درازمـدت قادر خواهند بود حمایت دانشجویان       
را جلـب نمـوده و زمیـنه هـای نظـری و هویت              
بخـش جنـبش دانشجویی را تدارک ببینند و در          
ــی      ــبش عمل ــا جن ــیوند ب ــر، در پ ــرآمدی دیگ ب
ــیک    ــبات دموکرات ــازمانگر مطال ــجویی س دانش

 .دانشجویان شوند
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 شورای نگهبان 
 و سرمایه گذاری خارجی

 
تشویق و  “طرح  شورای نگهبان رژیم، باری دیگر      

مصوب مجلس  ” حمایت سرمایه گذاری خارجی   
مخالفت خود را   ” شورا“اگر در بار اول این      . را رد کرد  

اعالم ” بند“بـا طـرح سرمایه گذاری خارجی در هفت          
” بند“خود را در هیجده     ” ایرادات“داشـته بود، این بار      

مخالفت شورای نگهبان با اصل و      . ردیـف کرده است   
اسـاس ایـن طـرح، چنان تند و تیز است که هیچ راه              

اگر . را بـرای مجلـس رژیم باز نمیگذارد       ” اصـالحی “
دسـتگاه قضـایی تحـت فـرمان خامنه ای، با تهدید،            
بازداشـت و حـبس نمایندگان مجلس میخواهد عمالً         

” رهبر“منصوب  آن را ناکـارا سـازد، شـورای نگهبان          
هم با رد پی در پی مصوبات مجلس، باقیمانده اعتبار           

 .و توان قانونگذاری آن را بر باد میدهد
پس ” تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی     “طرح  

از سـالها بحـث و جـدل جناحهای حکومتی در مورد            
اسـتفاده یـا عـدم استفاده از سرمایه های خارجی، در            

. صویب مجلس گذشت   اردیبهشت ماه گذشته از ت     26
چگونگی تصویب این طرح در مجلس، در آن هنگام،         
ایـن تصـور را به وجود آورده بود که ظاهراً دستجات            
رقیـب درون رژیم، در مورد تدوین قانونی برای جلب          
سـرمایه های خارجی به توافق رسیده اند و، بنابراین،          
طـرح مجلس با مخالفت شدید شورای نگهبان روبرو         

در صورت بروز این مخالفت هم، نهایتاً       نخواهد شد و    
. تأئید خواهد شد  ” مجمع تشخیص مصلحت نظام   “در  

لکـن شـورای نگهـبان آن را در خـردادماه گذشته رد        
کمیسـیون مربوطه   . کـرده و بـه مجلـس عـودت داد         

مجلـس، طـی جلسـات مـتعددی بـا حضـور نماینده             
وارده را بررســـی و ” ایـــرادات“شـــورای نگهـــبان، 

ه طوری که، وقتی این طرح مجدداً       ب. کـرد ” اصـالح “
اعضــای . در صــحن علنــی مجلــس مطــرح گــردید 

کمیسـیون، بـر این مبنا که نظرات شورای نگهبان را           
در آن ملحـوظ داشته اند، از سایر نمایندگان خواستند          
کـه از طـرح نظـر خـودداری و به تصویب سریع این              

 آبان، سرانجام این طرح از      13در  . قـانون کمک کنند   
مجدد نمایندگان گذشت و به شورای نگهبان       تصویب  

امـا در نامـه ای که یک ماه بعد از آن، جنتی،             . رفـت 
” دالیل“به رئیس مجلس فرستاد       ” شورا“دبـیر ایـن     

رد مجـدد آن مصـوبه را، شـامل موارد متعدد و مکرر             
اعالم ” مغایرت با قانون اساسی   “و  ” مخالفت با شرع  “

 .کرد
رژیم در این مورد،    تکـیه کـالم ردیه شورای نگهبان        

در اقتصاد  ” نفوذ اجانب “و  ” سلطه بیگانگان “خطرات  
است، هرچند  ” اخالل در اقتصاد صحیح   “کشـور و یـا      

و ” اشکال عبارتی “کـه ایـرادات بسـیار گونـاگون، از          
مخدوش شدن استقالل و تمامیت ارضی      “تا  ” ابهـام “

 .را در بر میگیرد” کشور
که عبارت  یکـی از اشکاالت شورای نگهبان اینست        

سـرمایه گـذاری خارجی، شامل      ” اشـخاص حقوقـی   “
بخـش دولتی و شرکتهای دولتی خارجی و مؤسسات         
و ســازمانهای بیــن المللــی هــم شــده و، از ایــن رو، 

اســتقالل کشــور را “را فــراهم و ” ســلطه بــیگانگان“
سرمایه ” اشخاص حقیقی “عبارت  . میکند” مخـدوش 

شده واقع ” شورا“گـذاری خارجـی هـم مـورد اشکال      
ایادی وابسته به دولتها    “اسـت، چـون که این عبارت        

را نیز ” کـه ممکـن اسـت شـامل جاسوسان نیز بشود          
 . میتواند در بر بگیرد

ایـراد عمـده دیگر شورای نگهبان بر این مصوبه، در           
مـورد تملک زمین توسط افراد و یا شرکتهای سرمایه          

مجلس در جهت رفع اشکال اولیه      . گذار خارجی است  
نگهـبان، اسـتفاده سرمایه گذاران خارجی از        شـورای   

زمین مورد نیاز را، نه به صورت تملک، بلکه به شکل           
اجـاره مطـرح سـاخته و عـالوه بـر آن، این کار را به                
رعایت قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول توسط        

اما شورای نگهبان   . اتـباع خارجی نیز مقید کرده است      
نگان بر هر نوع    اسـتمالک بیگا  “بـا ایـن عـنوان کـه         

، بار دیگر مخالفت    ”زمیـن به طور کامل منع نگردیده      
از دیگر ایرادات   . خـود را با این طرح ابراز داشته است        

وارده بـر ایـن مصـوبه، اختیاراتـی است که به هیئت             
” هیئت“دولت در مورد تنظیم مقررات اجرایی، و یا به     

متشـکل از برخـی مسـئوالن دولتی در زمینه اجرای           
این اختیارات مغایر   . ح، واگـذار گردیده است    ایـن طـر   

 .قانون اساسی اعالم شده است
توضیح و توجیه ظاهری ایرادات و بهانه های شورای         
نگهـبان هـرچه باشـد، واقعیـت امـر اینست که دلیل            

اقتصاد “عمده مخالفت آن در این مورد، نه دلمشغولی       
، نـه واقعـیات اقتصاد ایران و شرایط اقتصاد          ”صـحیح 
. ، و نـه حتـی مالحظـات قانون اساسی است          جهانـی 

اسـاس موضــعگیری شـورای نگهــبان در برابـر ایــن    
مصـوبه مجلـس، همچـون بسیاری دیگر از مصوبات          
آن در دوره اخــیر، مالحظــات جناحــی و سیاســی بــه 
منظور بی اثر ساختن و تعطیل عملی مجلس و عقب           

 .راندن جناح خاتمی است
در این زمینه، یـادآوری ایـن سـابقه تاریخـی میتواند         

 سال پیش از این،  15-20مفـید و آموزنـده باشـد که         
هنگامـی کـه بحـث درباره گسترش تسلط و تصدی           
دولــت در عرصــه اقتصــادی بســیار رایــج و یکــی از 
موضـوعات عمده دعواهای دستجات درون حکومتی       

خط “، یعنی   .…بـود، خاتمـی، کروبـی، بهزاد نبوی و        
سلطه  “هـای قدیمـی در جهـت جلوگیری از        ”امامـی 

، خواهان دولتی   ”اقتصاد صحیح “و ایجـاد    ” بـیگانگان 
کـردن تجـارت خارجی بودند و همین فقهای شورای          
نگهـبان، با ترکیبی اندک متقاوت، به عنوان مدافعان         
سرسـخت بخـش خصوصـی و آزادی تجـارت، با آن            
شــدیداً مخالفــت مــیکردند و ســرانجام نــیز مــانع از  

ی نگهبان بر   مخالفت کنونی شورا  . تصـویب آن شدند   
اســاس ســرمایه گــذاری خارجــی در حالــی صــورت  
میگـیرد کـه اصـل اسـتفاده از مـنابع و سرمایه های              

هنگام تدوین طرح (خارجـی، از جانـب خـود خمینـی       
و از طرف خود    ) موسـوم به بازسازی خرابیهای جنگ     

گمارده وی  ” مجمع تشخیص مصلحت  “خامـنه ای و     
) مجمعدر تنظـیم سیاسـتهای کلی نظام توسط این          (

تجویـز و تأئید گردیده و، به دفعات، در قوانین مربوط           
که از تأئید   (به برنامه های اول، دوم و سوم اقتصادی         

تصریح و قید   ) خـود شـورای نگهـبان نـیز گذشته اند         
ردیـه شورای نگهبان در مورد تشویق و        . شـده اسـت   

حمایت سرمایه گذاری خارجی، در حالی انجام میشود        
 گذاریهای خارجی غیرمستقیم    کـه بخشـی از سرمایه     

، از  )بای بک (” بیع متقابل “مورد نظر این طرح، یعنی      
سالها پیش، خصوصاً در رشته نفت و گاز، عملی شده          

هـم هـیچ مخالفتی با آنها       ” شـورا “و میشـود و ایـن       
طـرح تصویب شده مجلس با      . اعـالم نداشـته اسـت     

اما تعارض با   . قانون اساسی موجود رژیم تعارض دارد     
ون اساســی در عمــل، نگرانــی و مســئله اصــلی  قــان

از . نبود ه و نیست   ” شـورای نگهـبان قـانون اساسی      “
همـان ابـتدای تصـویب آن تا به امروز، این قانون در      
مـوارد و موضوعات متعدد و به استمرار، از سوی خود           
خمینــی و جانشــین او و دیگــر مقامــات و نهادهــای 

و اصـلی خـود جمهـوری اسـالمی، عمالً نقض شده            
خـود شـورای نگهـبان، در وهله        . هـنوز هـم میشـود     

طبق قانون اساسی،   . نخسـت، از نقض کنندگان است     
مجلـس تنها نهاد و مرجع رسمی قانونگذاری است و          
شــورای نگهــبان رأســاً  حــق قــانونگذاری نــدارد، در 

در مـوارد زیادی عمالً به      ” شـورا “صـورتی کـه ایـن       
” بینظـارت استصوا  “. انشـای قـانون پرداخـته اسـت       

ــورد    ــبان در م ــورای نگه ــرف ش ــده از ط ــال ش اعم
انـتخابات، آشـکارا بـا اصـول قـانون اساسـی موجود             

 .…تعارض دارد
تشـویق و حمایت سرمایه     “پـس از رد مجـدد طـرح         

، از جانب شورای نگهبان، یکبار دیگر       ”گذاری خارجی 
بحـث و دعـوا بر سر این موضوع، در میان جناحهای            

ن مسئله هم، به سهم     متخاصـم، باال گرفته است و ای      
. خـود، موجـب تشدید منازعات جاری آنها شده است         

هرچند که دولت و مجلس، به دالیل آشکار، خواهان          
آن نـبودند کـه این طرح هم، مثل موارد متعدد دیگر            

کـه از تغیـیر و اصـالح قـانون انـتخابات تا تصویب              (
مجمــع “بــه ) نهایــی بودجــه دولــت را شــامل شــده

امـا با چنین ردیه ای از       بـرود،   ” تشـخیص مصـلحت   
طـرف شـورای نگهبان، تنها راه باقی مانده ارجاع آن           

. و تعیین تکلیف آن در همانجاست     ” مجمع“به همان   
در مجلس،  ” کارگزاران“با توجه به این که فراکسیون       

از جملـه طـراحان و مدافعـان اصـلی ایـن طرح بوده              
، یعنــی ”مجمــع“اســت، جلــب حمایــت رئــیس ایــن 

ت به آن نیز از انتظارات اینها برای        رفسـنجانی، نسـب   
 .نجات طرح مذکور است

پـیش از ایـن، هـنگام تصـویب طرح مورد بحث در             
مجلس، ما مسئله سرمایه گذاری خارجی و امکانات و         
محدودیــتهای اقتصــاد ایــران در ایــن زمیــنه را، بــه  

، 86اتحـاد کار، شماره     (تفصـیل، بررسـی کـرده ایـم         
تنها .  به تکرار آن نیست    و در اینجا نیاز   ) 1380خرداد  

یـادآوری ایـن نکـته شاید ضروری باشد که تصویب           
نهائــی طرحــی راجــع بــه جلــب و حمایــت ســرمایه  
گذاریهـای خارجـی، قطعاً زمینه حقوقی و قانونی این          

چندین زمینه و پیش شرطهای     . کـار را فراهم میسازد    
عمـده دیگـر، و از جملـه ثـبات سیاسـی و اجتماعی،              

ت نسبی قوانین و مقررات دولتی،      امنیـت قضـایی، ثبا    
بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی با خارج و خصوصاً         

 بایستی فراهم شود تا سرمایه گذاری       …بـا غـرب، و    
چنان . خارجی در اقتصاد ایران تحقق و گسترش یابد       

کـه مثالً تحوالت اخیر بین المللی در سطح منطقه و           
موضــعگیریهای جمهــوری اســالمی دربــاره آن و    

دات دولـت آمـریکا در مـورد احتمال گنجاندن          تهدیـ 
” فاز دوم “ایـران به عنوان هدف تهاجم نظامی آن در          

بعـد از افغانسـتان، طـبعاً بر جریان سرمایه گذاریهای           
خارجی و شرایط ایران برای استفاده از این سرمایه ها      

بنابراین، تصویب نهایی قانون    . مستقیماً تأثیر میگذارد  
ه گـذاری خارجـی نیز، به       تشـویق و حمایـت سـرمای      

خـودی خـود، نمیـتواند گرهی از کار فروبسته اقتصاد           
 .بحران زده کشور بگشاید
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 تظاهرات برای دفاع از حقوق بشر
ــی    ــم دســامبر، روز جهان ــه مناســبت ده ب
حقوق بشر، کمیته اتحاد عمل برای دموکراسی، 
متشــکل از حــزب دموکــرات کردســتان ایــران، 
سـازمان اتحـاد فدائیان خلق ایران، و سازمان          

 ـ کمیــته )راه کارگــر(کارگــران انقالبــی ایــران 
رکت بیش  آلمان ـ یک تظاهرات ایستاده را با ش       

از سیصـد نفـر از ایرانـیان آزادیخواه، در روز           
، در مرکز شهر    2001سـه شنبه هشتم دسامبر      

 .کلن برگزار کرد
ــیه   ایــن حرکــت در عیــن حــال اعــتراض عل
ــوری     ــم جمه ــیخته رژی ــام گس ــم لج تروریس
اسـالمی در داخـل و خـارج از کشـور، قتلهای            
زنجـیره ای، دستگیریهای وسیع جوانان، زنان       

چـپ، آزادیخـواه و دگراندیش، در       و نـیروهای    
 . دورۀ اخیر بود

تظاهرکنـندگان بـه اشـکال گوناگون نشان        
مـیدادند که موجودیت رژیم اسالمی با آرمانها        
و منشـور حقوق بشر در تناقض است و ادامه          
ایـن حکومـت، نه تنها نقض فاحش حقوق بشر،          
بلکـه تـداوم بربریت، وحشیگری و قوانین ضد         

 . انسانی میباشد
هرکنـندگان در قطعنامه پایانی خود لغو       تظا

کـامل شـکنجه، مجازات اعدام، آزادی بی قید و          
شـــــرط همـــــه زندانـــــیان سیاســـــی و    
ــی،    ــرط سیاس ــید  ش ــی ق ــی،آزادیهای ب عقیدت
برابـری کـامل حقـوق ملل از طریق به رسمیت           
شـناختن حـق ملل در تعیین سرنوشت خود، و          
ــا هــرگونه حکومــت ایدئولوژیــک و   مخالفــت ب

 . مل دین از دولت را خواستار شدندجدایی کا
ایـن قطعـنامه  اشاره داشت که حقوق بشر          
و نابودی رژیم اسالمی در سایه استقالل کامل        
مـردم از جناحین حکومتی و بدون چشمداشت        

ها ”طالبان“از دولتهایـی که به خاطر منافعشان        
هــا را مــی آورنــد و میــبرند و بــه ”بـن الدن “و 

قطعنامه . رددسـت خـود مـردم باید صورت گی        
ــن، خواهــان پیگــیری و   ــندگان، همچنی تظاهرکن
تحقیق مستقل برای روشن شدن تمامی حقایق       
مـربوط بـه قـتلهای زنجـیره ای و همـه قتلهای           
سیاسـی دوران حکومـت اسـالمی شد و برای          
انجام این خواست، برپایی یک دادگاه بین المللی        
برای محاکمه رژیم جمهوری اسالمی به خاطر       

یات فجیع علیه بشریت را خواستار     ارتکـاب جنا  
 . شد

سـخنران اصلی این گردهمایی، آقای جلیل       
گادانـی از رهـبران حـزب دموکـرات کردستان          
ایران، و به نمایندگی از جانب کمیته اتحاد عمل         

سخنان او بر تشریح    . بـرای دموکراسـی بـود       
مواضع و سیاستهای این کمیته، در قبال وقایع        

 سپتامبر  11 از   سیاسـی ایـران و حـوادث پـس        
 . در صحنه جهان، متمرکز بود2001

 )متن قطعنامه در صفحه آخر(

 ایران، نقض حقوق بشر
 

دهـم دسـامبر، پنجاهمیـن سـالگرد صدور میثاق          
به همین مناسبت فرصتی بود     . جهانی حقوق بشر بود   

تــا امســال نــیر نــیروهای آزادیخــواه ، بشردوســت و 
کشور، مترقـی ایـران چـه در داخـل و چـه خـارج از         

همـزمان بـا دیگـر مدافعـان حقـوق بشـر، از طریق              
تظاهـرات و میتینگها، نوشتن مقاالت، صدور بیانیه و         
برگزاری جلسات گفتگو، این روز را گرامی دارند و بر          
ضـرورت تـداوم مبارزه برای تحقق مبانی این میثاق          

 .تأکید ورزند
، سازمانهای غیردولتی   1380 آذر 21از جمله، روز چهارشنبه     

یرانـی در مراسـمی که تحت عنوان همایش بین المللی حقوق       ا
در این بیانیه آمده است     . بشر برگزار شد، بیانیه ای صادر کردند      

 : که
 تصــویب اعالمــیه جهانــی حقــوق بشــر، آرمانهــای  …“

همیشـگی بشر را برای دنیایی عادالنه تر نهادینه کرد و اکنون            
مایندگان در پـنجاه و سـومین سـال تصـویب منشور جهانی، ن            

جامعـه مدنـی ایران، سازمانهای غیردولتی، صاحبنظران و تمام          
کسـانی کـه دغدغـه رفع تبعیض را دارند و به هدف متعالی به               
رسـمیت شـناختن آزادیهـای اساسی همه انسانها می اندیشند،           
گـرد هـم آمـده انـد تا با یادآوری سالها رنج و محنت بشری و                 

 : تأکید کنندتمسک به روح اعالمیه، بر اصول زیر 
ما با اعتقاد به اصول بنیادین حقوق بشر تأکید میکنیم که           “

حقـوق بشـر مجموعـه ای ناگسستنی و تفکیک ناپذیر است و             
هیچ کس در هیچ مقامی نمیتواند به تفکیک این حقوق بپردازد           
و اعالم میداریم هیچگونه تبعیض و برتری در حقوق بشر قابل           

از حقوق مدنی سیاسی    یـک انسـان همـانقدر       . اعمـال نیسـت   
ما با . برخوردار است که از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

اعـتقاد به تساوی افراد بشر از حیث حقوق، اعالم میداریم روح            
 . تبعیض منکر کرامت بشری است

همـه افراد حق دارند که با شرافت و آزادی زندگی کنند و    “
ارغ از رنگ پوست،    دولتها باید پاسدار حقوق و کرامت انسانها، ف       

 .عقیده و جنس باشند
 :در بخشهای دیگری از این اطالعیه آمده است

 با توجه به اینکه بیش از شصت درصد جمعیت کشور           …“
را جوانـان تشـکیل میدهـند بر حق آموزش، حق اشتغال، حق             
انتخاب عقیده و مرام فرهنگی و اجتماعی ایشان اصرار میورزیم

… 
قوق انسانی زنان و دختران     مـا بـا اصـرار بـر اینکه ح         …“

بحـش جدایـی ناپذیـر، اصلی و غیرقابل تفکیک از حقوق عام             
بشـری است، اعتقاد داریم که اگر بتوان حقوق انسانی نیمی از            
بشـریت را انکـار و نقض کرد، حقوق انسانی نیمی دیگر نیز رو              
بـه روال خواهـد گذاشـت و تأکـید میکنیم که توسعه درونزای              

 .  تبعیض جنسی تأکید داردانسان محور بر نفی
مـا بـا تأکـید بـر رعایـت حقـوق اولـیه همـه پناهندگان،          “

صـرفنظر از ملیت، نژاد، جنسیت، مذهبی و زنگ پوست، اعتقاد           
داریـم علـیرغم مشـکالت موجـود، بـاید شرایطی فراهم آید تا         
پناهـندگان رسـمی بـه جمهـوری اسالمی ایران از همه حقوق          

رافتمندانه، آموزش و پرورش،    انسـانی، اجـازه کـار مشروع و ش        
 .”…بهداشت و حمایت حقوقی برخوردار باشند

 …“:در قسـمت دیگـری از اطالعـیه مذکـور آمـده است            
 اعالمیه جهانی حقوق بشر که بر حق تشکیل         20مطـابق ماده    

 26اجـتماعات و انجمـنهای مسالمت آمیز تصریح دارد و اصل            
ام میبرد، قـانون اساسـی کـه ایـن حق را از جمله حقوق ملت ن        

دولـت و نهادهـای دولتی را به اجماع برای تسهیالت نهادی و             
قانونـی تشکیل و ثبت و فعالیت انجمنهای داوطلبانه و مردمی           

 .فرا میخوانیم
  اعالمیه جهانی حقوق     19 و   18همچنیـن مطـابق مـاده       “

 قانون اساسی که بر آزادی عقیده تصریح        24 و   23بشر و اصل    
نسانهاست و نشریات و مطبوعات در      دارد، آزادی عقـیده حـق ا      

بـیان عقـیده آزادنـد، مجلـس شـورای اسـالمی را به تدوین و                
. تصویب قانون جرایم سیاسی و  قانون مطبوعات فرا میخوانیم         

ضـمناً از آنجا که ایجاد فرهنگ حقوق بشر محتاج مشارکتهای           
ــه   مردمــی در سراســر جهــان اســت، نهادهــای مدنــی از جمل

میتوانـند بـه عنوان مهمترین همراهان       سـازمانهای غیردولتـی     
حمایـت و بسط حقوق بشر اقدام کنند؛ بنابراین ضرورت، اعالم          
میکنـیم شـبکه سـازمانهای غیردولتـی حقـوق بشـر به منظور              
ــی و     ــه صــورت غیرانتفاع ــیس و ب ــم، تأس ــن مه ــیری ای پیگ

 .”غیرسیاسی فعالیت خواهند کرد
نیان بیانـیه مزبور را از جمله، سازمان دفاع از قربا         

خشـونت، جمعیـت حمایـت از حقـوق زنان، مؤسسه           
مطالعات و تحقیقات زنان، انجمن حمایت از کودکان        
و نوجوانـان تـوان یاب، انجمن حمایت و یاری آسیب           
دیدگان  اجتماعی، انجمن آموزش بهداشت و ارتقای        
سـالمت خانواده، انجمن مترجمان و محققان جوان،        

 انساندوستانه،  مؤسسـۀ بیـن المللـی پاد سبز، دیدگاه        
انجمـن حمایت از حقوق نابینایان و کانون فرهنگ و     

 .توسعه امضاء کرده اند
دکـتر محسـن کدیـور نیز از سخنرانان همایش بین المللی        

 :او در سخنان خود گفت. حقوق بشر بود
 بحـث حقـوق بشـر یکی از ویژگیهای جامعه آرمانی            …“

ی را  اسـت و وقتـی بخواهـیم بـرای یک جامعه مطلوب، صفات            
ترسـیم کنیم، بیشک یکی از مهمترین ویژگیهای چنین جامعه          

 هرچند بسیاری از دولتها خود را …ای رعایت حقوق بشر است   
موظـف بـه اجرای این حقوق نکرده اند، اما مهم این است که              
اکثر کشورها به این نتیجه رسیده اند که ضوابطی وجود دارد که            

یتوانند به این اصول    همـه انسـانها فـارغ از نـژاد و رنگشـان م            
 .”تمسک کنند

کشور ما نخستین کشوری است که در       “: کدیـور یادآور شد   
آسـیا صـاحب قـانون اساسـی شده است، لذا توانسته بخشی از              
. حقـوق بشر را در ضمن اصول اولیه قانون اساسی نهادینه کند           

امـا متأسـفانه همـواره حسرت اجرای دقیق قانون اساسی را در         
 “…شته ایمبخش حقوق بشر دا

 اعالمـیه جهانـی حقوق بشر برای        …“: او گفـت  
دولـتها الـزام آور نیسـت، بلکه به دولتها توصیه شده            

 هجری شمسی   1324اما با این حال، در سال       . است
بـه تصویب مجلس وقت ایران رسیده است و امسال          

ــدود  ــران  56ح ــس ای ــال از تصــویب ان در مجل  س
وظف به  مـیگذرد و دولـت ایـران به لحاظ اخالقی م          

  ”.اجرای آن است
 
 

 :فراخون جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران
 
 ”زندانی سیاسی آزاد باید گردد“

همـزمان بـا سـالگرد انتشار میثاق جهانی حقوق           
بشـر، جامعـۀ دفاع از حقوق بشر در ایران نیز در روز             

، اطالعـــیه ای تحـــت عـــنوان 1380 آذر مـــاه 24
” د بــاید گــرددزندانــی سیاســی آزا“فــراخوان دوم   “

 . منتشر کرد
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ایــن اطالعــیه در عیــن آن کــه شــامل گــزارش 
کوتاهـی از مـوارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری          
اسـالمی است، به اقدامات و تالشهای این جامعه در          
پیگیری پروندۀ سیاهکاریهای رژیم در زمینه یاد شده        

 .اشاره میکند
ــبدالکریم    ــه امضــای ع ــه ب ــیه ک ــن اطالع در ای

یس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و         الهیجی، رئ 
نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق        
بشـر، منتشـر شـده، به گزارشی اشاره رفته است که            
ایـن جامعـه، بـه اجـالس نمایندگان اتحادیه اروپا با            
وزارت خارجــه جمهــوری اســالمی ـ در بروکســل و 

مور تهران ـ ارسال کرده و در آن، خطاب به کمیسر ا          
خارجـی اتحادیـه اروپا،  به تفصیل از وضعیت حقوق           
بشـر ، در ایـران، در یـک سـال گذشته، سخن گفته              
اسـت، بویژه از ابعاد گسترده بازداشتهای خودسرانه و         
ــی    ــه مدن ــندگان جامع ــی نمای ــتهای پیاپ : محکومی

نویسـندگان، روزنامـه نگـاران، وکـالی دادگستری،         
ن حقوق بشر و    اسـتادان دانشگاه، دانشجویان، مبارزا    

، به حبسهای جنایی درازمدت و اعمال       …حقوق زن 
شـکنجه های جسمی و روحی درباره آنان، استیالی         
جـو خفقان و ترور به منظور درهم شکستن مقاومت           
زندانیان در داخل زندانها و بطور کلی تضعیف روحیه         

 .و نومید ساختن آزادیخواهان و اصالحگرایان
ه در ماه گذشته،    اطالعـیۀ مـزبور یـادآور شـده ک        

هیئـت نمایندگـی جمهوری اسالمی در دفتر اروپایی         
سازمان ملل متحد، در پاسخ به شکوائیه های جامعه         
دفـاع از حقـوق بشـر در ایـران، در یادداشتی خطاب             
گـروه تحقیق کمیساریای حقوق بشر، مدعی شد که         
غالـب دستگیرشـدگان آزاد شـده اند و وضعیت آقای        

 تن دیگر هم به زودی، از       عـزت اللـه سحابی و چند     
 .سوی دادگاه، روشن خواهد شد

در پاسـخ ایـن یادداشـت، کـه توسط کمیساریای        
عالـی حقـوق بشـر بـه جامعه دفاع از حقوق بشر در              
ایـران ابـالغ شـد، ایـن جامعـه در گـزارش دیگری              
خطـاب بـه ایـن مرجع رسیدگی کننده، اعالم داشت           

وثیقه کـه آزادی برخـی از زندانـیان در قـبال تودیع             
هـای سنگین که متناسب با اتهامات جنایی یا جنحه          
هـای بـزرگ میباشد، صورت گرفته و در حال حاضر           

ــنان در   12 ــی همچ ــی ـ مذهب ــیان مل ــن از زندان  ت
عزت اللـه سحابی،   : بازداشـت بـه سر میبرند؛ آقایان      

حبیـب اللــه پیمان، محمد توسلی، هاشم صباغیان،         
 محمود نعیم   ابوالفضـل بازرگـان، رضا رئیس طوسی،      

پـور، رضـا علیجانی، تقی رحمانی، خسرو منصوریان،         
برخی از آنان در    . هـدی رضازاده صابر و سعید مدنی      

سـلولهای انفـرادی و بازداشـتگاههای مخفی زندانی         
هسـتند و نه تماسی با وکالی خود دارند و نه پرونده            

در . هـای اتهامـی آنان در دسترس این وکال میباشد         
الـی، محاکمـه برخی از آنان، به    چنیـن اوضـاع و احو     

صـورت غیرعلنی و انفرادی در دادگاه انقالب جریان         
 .دارد

در اطالعـیه جامعـه دفاع از حقوق بشر در ایران،           
 : ذکر شده که

دههــا تــن از روزنامــه نگــاران و نویســندگان و “
دانشــجویان و مــبارزان سیاســی کــه طــی دو ســال 

( ی  گذشـته و در پـی کودتـای خـزنده مافیای سیاس           
اقتصـادی، بـه بهانـه هـا و دستاویزهای گوناگون به            
حبسهای درازمدت جنایی محکوم شده اند، همچنان       

حسن یوسفی : در زنـدان بـه سـر میـبرند و از جملـه         
اشـکوری، اکـبر گنجـی، عـبداللـه نوری، عمادالدین          

اکبر و منوچهر   باقی، سعدی صدر، خلیل رستم خانی،       
نی، مهران  محمـدی، احمـد باطبـی، محمدرضـا کثرا        

 .عبدالباقی، خسرو کردپور

سپس بازداشت دکتر نظام الدین قهاری و روبده        “
شـدن سـیامک پورزنـد کـه در روزهای اخیر صورت           
گرفـته، و همچنیـن وضـعیت وخیم جسمانی عباس          
امیرانـتظام را که با وجود بیماریهای گوناگون، بیست         
ــدان اویــن   و دومیــن ســال دســتگیری اش را در زن

ـ    ه اگاهی گروه تحقیق کمیساریای عالی      مـیگذراند، ب
 .”حقوق بشر رساندیم

در “: در بخـش دیگـری از این اطالعیه میخوانیم   
چنین اوضاع و احوالی که قوه قضائیه مبدل و مقلوب          
بـه شـبکه توطـئه و سـرکوب شـده و رئیس جمهور              
مسـئول اجرای قانون اساسی از خود سلب مسئولیت         

ای ستمدیدگان  میکند و بدین ترتیب مرجع تظلمی بر      
. …و قربانـیان نقض مستمر حقوق بشر وجود ندارد          

و خـود سانسـوری سـکه رایج بازار مطبوعات کنونی           
 برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و       …شـده اسـت،     

دیگـر قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده و بستگان          
آنـان و بلکـه اکثریـت بزرگـی از مردم ایران، مرجع             

ین المللی وابسته به    تظلـم دیگـری جـز نهادهـای ب        
سـازمان ملـل متحد و سازمانهای ملی و بین المللی           
دفـاع از حقـوق بشر و شماری از معدود و محدود از             
کشـورهای غربـی که نعمت آزادی و امنیت و حقوق           
بشر را برای مردم کشورهای منطقه جنوب هم قابل         
وصول و حصول میدانند و در صدر آنها اتحادیه اروپا،       

مـراجع بیـن المللـی مرجع دادخواهی        آری جـز ایـن      
و در چنین زمینخه است     . دیگـری باقـی نمانده است     

که ضرورت یک کارزاری بین المللی برای آزادی بی         
قــید و شــرط همــه زندانــیان سیاســی و عقیدتــی در 

با . ایـران، بـیش از هر زمان دیگری احساس میشود         
ایـن تذکـار که مالک ما در تعریف زندانی سیاسی و            

، معــیارهای حقــوق بشــر و رویــۀ قضــایی  عقیدتــی
کشـورهای دموکراتیک است و نه قوانین یا عملکرد         

 .”دادگستری جمهوری اسالمی
اطالعـیه، در پایـان، ضـمن تأکید بر این موضوع        
ــازماندهی،     ــرو س ــارزار در گ ــن ک ــت ای ــه موفقی ک
گستردگی و عمومیت آن است، پیشنهاد میکند شعار         

 که خاطره جنبش    ”زندانـی سیاسـی آزاد بـاید گردد       “
 را تداعی   1356-57آزادیخواهانـه مـردم در سالهای       

میکـند، بر همۀ زبانها، بر همۀ قلمها و در صدر همۀ            
 . خواستهای اجتماعی ـ سیاسی، جاری شود

اطالعیه به تمام سازمانهای سیاسی، دموکراتیک      
زندانی “و آزادیخواهانـه پیشـنهاد میکـند کـه شـعار            

ا، در رادیوها و تلویزیونها،     ر” سیاسـی آزاد بـاید گردد     
نشریات مکتوب و انترنتی فارسی زبان، چه در داخل         

تکـرار کرده و بخشی   . …و چـه در خـارج از ایـران،        
 .ازفرصت و انرژی خود را وقف این کارزار کنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 موارد نقض حقوق بشر در ایران

  2001بر تا اول دسامبر  از اول سپتام
 

تـالش مـا بـر این است که اخبار مربوط به نقض حقوق               
بشـر در ایران را به صورت گاهنامه جمع آوری و در اختیار             

البته الزم به یادآوری است که ما قادر        . شـما قـرار دهـیم     
نخواهـیم بـود به درستی شما را در جریان تمام اخبار قرار      

اما همین مختصر   . می باشد دهیم، زیرا امکانات ما محدود      
 .خود بیان کننده مسائلی است که در ایران می گذرد

 )نشریه انترنتی عصر نو(فرهنگ . آزاده ـ ب. ب
 

حقـوق بشـر همچون ماهها و سالهای قبل         
در سـه مـاه گذشـته نـیز زیـر پـا گذارده            
شـد،  و کمیـتۀ حقـوق بشـر سازمان ملل            
ــر آن داشــت کــه در روز اول   مــتحد را ب

بـا تصویب قطعنامه ای نسبت به  دسـامبر   
رفـــتار خشـــونت آمـــیز بـــا دانشـــجویان  
معــترض،  بــه زنــدان افکــندن روزنامــه  
نگـاران و اعضـای پارلمـان ابـراز نگرانی          
کــند و از دولــت ایــران بخواهــد کــه بــه  
اعمـال شکنجه زندانیان و شالق زدن در        

 .مالء عام پایان دهد
 

 : اعدام 
ت او  ســپتامبر یــک نفــر کــه هویــ 4ـ در روز 

فــاش نشــده در بندرعــباس بــه دار آویخــته 
در همین روز، یک نفر در زندان مهاباد        . شد

 .به دار آویخته شد
 مـرد و یک زن به نام        4 سـپتامبر،    12 ـ روز   

یکی . جمیله اسدپور در تهران اعدام شدند     
از ایـن مـردان مهـدی احمدی نام داشت که           

 .در مالء عام به دار آویخته شد
سـعیده که حکمش در دیوان       ـ زنـی بـه نـام        

عالـی کشـور بـه تصـویب رسیده بود، در ماه           
 .اکتبر در تهران به دار آویخته شد

مهرداد ـ  (،  )محسن ـ ر  (ـ سـه نفـر بـه نامهای         
که  با جعل عنوان مأمورین      ) علیرضـا ـ م   (،  )ر

انتظامـی و با اونیفورم اقدام به آدم ربائی و    
 5 تجاوز میکردند به اعدام محکوم و در روز       

نوامبر در محوطۀ زندان اوین به دار آویخته        
 .شدند

 
 :محکومین به اعدام 

ـ غالمرضــا عاملــی مــتهم ردیــف دوم پــرونده 
مهدویـت و مـتهم بـه سـوء قصـد بـه رازینی              

 8رئیس کل دادگستری وقت تهران در روز        
نوامـبر بـه اعدام محکوم و حکم به وی ابالغ           

 .گردید
 خانوادۀ ـ  حکـم اعدام سه نفر از اعضای یک      

خوزسـتانی که سال گذشته اقدام به ربودن   
ــد، توســط دیــوان عالــی    ــیما کــرده بودن هواپ

اعدام قریب الوقوع جان    . کشـور تأیـید شـد     
 .این سه نفر را تهدید می کند

 
 :بازداشتها 

 اکتـبر بعد از پایان مسابقه فوتبال        11ـ روز   
ایـران و عـراق، جوانـان در شـهرهای مختلف           

ــادمانی   ــن و شـ ــه جشـ ــن  بـ ــند و ایـ پرداختـ
شـادمانی به زودی به تظاهرات ضد حکومتی        

 نفر را   400تـبدیل شـد و نیروهای انتظامی        
 اکتـبر نیز به همین  21در . دسـتگیر کـردند   

 1000مناسبت تظاهراتی برپا شد که حدود       
بــنا بــر گــزارش   . نفــر دســتگیر گــردیدند  

خـبرگزاری رویـتر و فرانس پرس در طی دو          



      1380 دی 93 اتحادکار

 

11

ــر شــ    ــران و دیگ ــته در ته ــران هف هرهای ای
ــبال   2000 ــا تظاهــرات فوت  نفــر در رابطــه ب

 .دستگیر و بعضاً روانه زندان شده اند
 ـ محمـد هـندی یکی از اعضای نهضت آزادی    

.  پـس از چـند سـاعت بازجوئی بازداشت شد    
 ) اکتبر19(

ـ در جـــریان اعـــتراض مـــردم ســـبزوار بـــه  
 154تقسـیم بـندی جدیـد اسـتان خراسان،          

ــا نفــر دســتگیر و یــک جــوان   ــنده ب تظاهرکن
شـلیک گلولۀ مأموران امنیتی به قتل رسید        

 ). اکتبر31(
 ـ دو تــن از فعــاالن دانشــجوئی بــه نــام هــای 
پـــیمان پـــیران و محســـن صـــادقی نـــور در  

 نوامبر به حمایت از     2تظاهراتـی کـه در روز       
زندانـــیان سیاســـی در پـــارک اللـــه تهـــران  

 .برگزار شده بود دستگیر شدند
که قرار بود در مراسم     ـ نظـام الدیـن قهـاری        

یادبود فروهرها سخنرانی کند دستگیر و به       
 .نقطه نامعلومی برده شد

ــد   ــیامک پورزن ــار  (ـ س ــیز ک ــر مهرانگ ) همس
روزنامه نگار و مدیر مجموعه فرهنگی هنری       
تهران دستگیر شد و به نقطه نامعلومی برده        
ــت    ــی در دسـ ــنون از وی اطالعـ ــده و تاکـ شـ

 ). نوامبر24(نیست 
ــبر، 27ـ روز  ــن   7 نوام ــر از اعضــای انجم  نف

اسـالمی دانشـگاه صـنعتی شریف، به دادگاه         
 .ویژۀ روحانیت احضار شدند

ــبدل      ــی ال ــو عل ــی، عض ــرا عموجان ــانم زه ـ خ
شــورای شــهر زنجــان کــه بــه دلــیل همکــاری 
بـرای خـروج غیرقانونـی همسرش به دادگاه         

ــود، روز   ــده شــده ب ــا 29فــرا خوان  نوامــبر ب
ادگاه حاضر شد   فـرزند هفـت ماهه اش در د       

 .و بالفاصله بازداشت شد
 

 توقیف مطبوعات و بازداشت مسئوالن
، ”امید زنجان “طـی سـه مـاه گذشته نشریات         

توقیف شده  ” ملت“و  ”  کار و کارگر  “،  ”اخـبار “
و مدیــــران مســــئول و نویســــندگان ایــــن 
نشـریات بازداشت و یا به دادگاه فراخوانده        
شـدند، کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه عیسی               

، محســـن مـــیردامادی، )بازداشـــت(خـــندان 
مرتضـی لطفـی، علی ربیعی، ایرج جمشیدی و         

همچنین . اشاره کرد) بازجوئـی (سـعید حقـی     
” سیامک پورزند “الزم بـه یـادآوری است که        

ــاپدید شــده و از    ــا ســابقه ن روزنامــه نگــار ب
سرنوشــت او هــیچگونه اطالعــی در دســت    
نیست و به همین مناسبت سازمان عفو بین         

ــ ــبرنگاران   المل ــر و خ ــوق بش ــان حق ل، دیدب
بـدون مرز، طی اعالمیه هایی از ناپدید شدن       
وی ابـراز نگرانـی شدید کرده و از مسئوالن        
حکومـت جمهـوری اسـالمی خواهـان پی گیری          

 .در این زمینه شده اند
 

فشـار و اعمـال شـکنجه روانی و جسمانی بر           
 : زندانیان 

ــاه    ــنان در ســه م ــیان همچ ــر زندان ـ فشــار ب
 7ته ادامه داشته، در همین رابطه در        گذشـ 

نوامـبر منوچهر و اکبر محمدی طی نامه ای به          
عـنوان اعـتراض بـه اعمـال فشـارهای مجدد       
بـرای گرفتـن توبـه نامـه اعـالم اعتصاب غذا            

 .کردند
ـ محمـد سفری وکیل عباس امیرانتظام اعالم        
کردم که امیر انتظام از بیماریهای مختلف به        

ید در خارج از زندان     شـدت رنـج می برد و با       
ولی دادگاه انقالب   . تحـت مـداوا قـرار گـیرد       

برای مجبور کردن وی به امضای توبه نامه او        
را تحـت فشـار قـرار داده، امـیر انـتظام قبالً          

یا محاکمۀ علنی با هیئت     “: اعـالم نمـوده بود      
ــا از زنـــدان روانـــه گورســـتان   منصـــفه و یـ

 .“خواهم شد و هرگز توبه نخواهم کرد
ی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس       ـ علـ  

و سـخنگوی هیئـت نمایـندگان بازدید کننده         
از زندانهـای کشـور، نتایج دور جدید بازدید         
از زندانهـا را با خبرنگاران رسانه ها در میان          

 :وی گفت . گذاشت
ــه کــوی دانشــگاه    ــی حادث دانشــجویان زندان

احمـد باطبـی، مـنوچهر و اکبر محمدی، یکتا،          (
رعبدالباقـــــی و لهراســـــبی از کثرانـــــی، می

وضــعیت روحــی و جســمی بســیار اســفناکی   
 .برخوردار بودند

ـ در همیــن مــورد، حشــمت الــه طــبرزدی طــی 
مصـاحبه ای بـا رادیـو اروپـای آزاد، از فشار،            
ــرادی در   ــلولهای انفــ ــذا و ســ ــاب غــ اعتصــ
ــت و     ــوری اســالمی ســخن گف ــای جمه زندانه
ــیان در اختـــیار     ــی در مـــورد زندانـ اطالعاتـ

مــزبور قــرار داد، و اعــالم نمــود کــه رادیـوی  
 بهمـــن ســـال 22رضـــا نقـــوی از تظاهـــرات 

گذشـته مفقود شده و هنوز اطالعی از او در          
 .دست نیست

 
 :محکومیتها

ـ فاطمـه گورائـی از فعـاالن ملی ـ مذهبی  به             
( ضربه شالق محکوم شد      50 مـاه حبس و      6

 ). اکتبر13
ـ خسـرو کـردپور عضـو حـزب ملت ایران در            

ر مهابــاد پشــت درهــای بســته    دادگاهــی د
.  ســال زنــدان محکــوم شــد 8محاکمــه و بــه 

اتهامـات وی اقـدام و تبلیغ علیه امنیت ملی          
 ). اکتبر27(کشور  اعالم شد 

 نوامــبر محاکمــه بیســت تــن از اعضــای  11ـ 
نهضـت آزادی به صورت غیرعلنی در دادگاه        

تعدادی از  . انقـالب اسـالمی تهـران آغاز شد       
قه تــا زمـان محاکمــه  مـتهمان بـا ســپردن وثـی   

: ولـی تعـدادی از آنان از جمله         . آزاد شـدند  
ابوالفضـل بازرگـان، هاشم صباغیان، توکلی،       

خسـرو منصـوریان و نعـیم پـور در زنـدان به        
 . سر می برند

عبدالفـتاح سـلطانی  وکیل  آقایان افشاری و          
پــیمان اعــالم کــرد از وضــعیت موکلیــن خــود 

 نه اجازۀ   اطالعی ندارد و تاکنون نه مالقات و      
ــه وی داده شــده    ــرونده موکلیــن ب مطالعــه پ

 .است

 
 لطف کرده 

 در زمینۀ قوانین کارگری،
   اصالحات نفرمائید

 
 

 آذرماه گذشته،    21مجلـس شـورای اسـالمی در روز         
در این مصوبه زمان    . قـانون جدید مالیاتها را تصویب کرد      

اجـرای معافیتهای مالیاتی برای کارگران و سایر اشخاص         
در .  موکول شده است1381 به سال 1380ی از سال حقیق

حالـی کـه براسـاس همیـن مصوبه، اعمال معافیت برای            
شـرکتهای بـزرگ و صاحبان سرمایه، اشخاص حقیقی، از          

 . میباشد1380ابتدای سال 
ایـن اولیـن بار نیست که مجلس شورای اسالمی به           
ــه تصــویب   ضــرر کارگــران و زحمتکشــان، قوانینــی را ب

ر طول دو دهه حیات حکومت اسالمی، دولت،        د. میرسـاند 
مجلس و حکومت به بهانه های گوناگون سعی در پایمال          

مجلس ششم نیز از این     . کـردن حقوق کارگران داشته اند     
مجلس “اگـرچه بـا خود عنوان       . قـاعده مسـتثنی نیسـت     

را یدک میکشد، ولی در همین دو سالی که از          ” اصالحات
کنون قدمی در راه رسیدگی     فعالیـت آن میگذرد، نه تنها تا      

و حـل مشـکالت کارگران وزحمتکشان برنداشته، بلکه با          
تصـویب لوایحـی چون الیحۀ حمایت از صنعت نساجی و        
الیحـه فـوق، نشـان داده اسـت کـه آنجا که پای حق و                
حقـوق کارگران در میان باشد، با دیگر بخشهای حکومت          

رمایان یکصداست و در دفاع از منافع سرمایه داران و کارف         
 .مشکلی با جناح مقابل ندارد

رئـیس هیئـت مدیـره کـانون هماهنگـی شوراهای           
اسـالمی کـار اسـتان تهـران، مـیگوید  که نمایندگان در              
توجـیه تصـمیم خـود مبنـی بـر تعویـق معافیـت مالیاتی               

 240کارگـران بـه مـدت یکسـال، بار مالی آن را، معادل              
ــد  ــرده ان ــه ک ــان، بهان ــیارد توم ــن.  میل ــا در همی  روز، ام

نمایـندگان بـه اجـرای مصـوبۀ معافیـت مالیاتی اشخاص         
 رأی  1380حقوقـی، یعنـی شـرکتها و کارفرمایان از سال           

بـر طـبق یـک بـرآورد اولیه، بار مالی این مصوبه             . دادنـد 
 .نزدیک به هشتصد میلیارد تومان میباشد

این مصوبه مجلس یکبار دیگر نشان داد که کارگران 
ای به دست آوردن حقوق خود      و زحمتکشـان در مبارزه بر     

مستضعف “نـه اسـالم پـناههای دوآتشه و         . تـنها هسـتند   
جناح خامنه ای و نه اصالح طلبان و رفرمیستهای         ” پـرور 

پرحرارت و دولت خاتمی، کوچکترین توجهی به مسایل و         
مشـکالت آنهـا نداشـته و در طـول سـالهای گذشـته به               

 .عناوین مختلف حقوق آنها را زیر پا گذاشته اند
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 پــروژۀ کمــونیستــی 
، ”اتحاد کار “در شـماره پیشین     : اشـاره 

ــزب     ــنگره حـ ــن کـ ــی از آخریـ گزارشـ
ــه در . کمونیســت فرانســه درج شــد  آنچ

ایـنجا از نظـر خوانندگان گرامی میگذرد،        
ترجمه متن کامل یکی از اسناد این کنگره        

ــی  ــروژه کمونیســتی“یعن ــن . اســت” پ ای
کــه پــس از بحــث و اظهارنظــر ” پــروژه“

امون طــرح پیشــنهادی، بــه صــورت پــیر
قطعـنامه بـه تصـویب ایـن کنگره رسیده          
اســت، چــنان کــه از خــود متــن آن و از  
بحـثهای کـنگره اسـتنباط میشـود، کامل         
نیسـت و بایسـتی، طـی مباحـثات بعدی،          

، هم ”پروژه“این  . اصـالح و تکمـیل شـود      
برنامه ای این حزب و     “ خطـوط اساسی  “

یل هـم نگاه آن به اوضاع سیاسی و مسا        
متن این قطعنامه،   . جاری را در بر میگیرد    

ــماره   ــمیمه شـ ــبر 31در ضـ  2001 اکتـ
. چــاپ شــده اســت” اومانیــته“روزنامــه 

پیداسـت کـه ترجمه و درج اینگونه اسناد         
بـه مـنظور اگاهی و استفاده از تجربیات         
گوناگون نیروها و جریانات کمونیست و      

 . چپ انجام میگیرد
  
 

جهان بطور  در هـر جامعـه ای و، در سطح          
مطالبات . کلـی، خواسـت تغیـیر شدت می یابد        

مـربوط بـه آزادی و همبسـتگی انسـانها و به            
رســمیت شــناختن برابــری حقــوق و امنیــت و 
صـلح، سـئواالتی دربـاره آینده بشریت مطرح         

ایـن مطالبات، یک دگرگونی رادیکال   . میسـازند 
را نـــدا میدهـــند، در حالـــی کـــه امـــروزه     

تجسم .  ندارد چشـم اندازهـای روشـنی وجـود       
بخشـیدن بـه یـک پروژه کمونیستی برای قرن         
بیسـت و یکـم، متضمن برخورد با این تناقض          

به درد زندگی و رؤیا “است، پروژه ای که باید 
 .و برای اقدام و سازندگی به کار آید” بخورد

مـا کمونیسـم را جنبش واقعی میخوانیم که         
مـیخواهد، از همین امروز، نظام موجود را لغو         

دیگران آن را به نام دیگری میخوانند و        . دنمـای 
 .و این اهمیتی ندارد. یا نامی به آن نمیدهند

پـروژه مـا، هـدف ما، عبارتست از معنی و           
ــات و    ــه اقدامـــ ــیدن بـــ ــجام بخشـــ انســـ
موضـعگیریهایی که میخواهند از همین حاال و        
در همه جا، توسعه جامعه مبتنی بر ارزشیابی        

ــبرند    ــیش ب ــانی را پ ــرد انس ــر ف ــن، آن ا. ه ی
چیزیسـت کـه ما آن را فراتر رفتن از سرمایه           

 .داری میخوانیم
از هنگامـی کـه ما کار تدوین این پروژه را            
ــن     ــی در بی ــثهای فراوان ــم، بح ــرده ای ــاز ک آغ
کمونیسـتها صـورت گرفـته، و ایـن پـروژه با            
بهـره گـیری از تـنوع تجربـیات و اندیشه های            

فته این کار باید ادامه یا    . آنها غنی تر شده است    
و مشـــارکت همـــه زنـــان و مردانـــی را کـــه 
ــه     ــدات روزان ــبارزات و تعه ــه م ــند ب میخواه
خویش، معنا و جهتی رهاییبخش بدهند، نسبت       

 .به آن جلب نماید

بـا گشـودن این عرصه کار به روی تمامی          
جامعـه، مـا میخواهـیم آن را از توان، هوش و            

از این  . آگاهـی جمـع وسیعتر بهره مند سازیم       
ه نمیـتواند یکـبار برای همیشه،       رو، ایـن پـروژ    

بسـته شـود، بلکه خود جریان زندگی است که          
گـوش سپردن به    . بـه آن غـنا خواهـد بخشـید        

آنچـه جامعـه میگوید، توجه به نظرات جمع از          
همـان آغاز کار و حرکت از این موضع که این        
امــر کــاری جمعــی و مشــترک و زنــده اســت، 

 را  امکـان تهـیه و تدوین پروژه ای کامالً جدید         
ــه در    ــه ریشـ ــروژه ای کـ ــند، پـ ــراهم میکـ فـ
ضـروریات امروز داشته و از درسهای تاریخ        

 . ما، از تاریخ، آموخته باشد
پـروژه ای کـه کاربردی بالواسطه دارد، و         
رویدادهـای جـاری نـیز ضرورت آن را شدت          

تحـوالت اخـیر بیـن المللـی هم نیاز       . میبخشـند 
 .مبرم به تحول جهانی را تأئید میکنند

 
  به ساختن جهانی دیگر، بیش از همیشهنیاز

 سپتامبر و دخالت    11پس از سوءقصدهای    
نظامـی آمـریکا در افغانسـتان، خطرات واقعی         

در حالی که،   . تشـدید تشنجات باال گرفته است     
بــرای مقابلــه بــا توحــش تروریســتی بــاید نــه 

 . انتقامجویی بلکه عدالت به کار گرفته شود
ریسم، مـبارزه بـرای ریشـه کـن کردن ترو         

. جزئــی از همــان جســتجوی عدالــت اســت    
ــی    ــان رهای ــید و امک ــی و رد ام تروریســم، نف

 . انسان، نفی مطلق سیاست است
ــه    ــی ک ــا ایدئولوژیهای ــبارزه رو در رو ب م
تروریسم را تجویز و یا آن را به نحوی توجیه 

آن . میکنـــند، از جملـــه مســـئولیتهای ماســـت
ا ایدئولوژیها، درست در نقطه مقابل برداشت م      

ــرار   ــان، ق ــی انســانگرایانه جه از یــک دگرگون
اعمــال تروریســتی و عواقــب آنهــا در . دارنــد

زندگـی اجتماعـی و سیاسـی، خطـر بالقوه ای           
رابــرای مــبارزه نــیروهای ترقــیخواه تشــکیل  

 .میدهند
کمونیسـتها، از طریق موضعگیریها، دخالت      
و مشارکتشـان در حرکـتهای الزم، کوشش و         

ای انجام شده در    مراقبـت میکنـند کـه واکنشه      
برابــر آن اعمــال غــیرقابل توجــیه، منطــبق بــا 
اهـداف مـورد نظـر بـوده و به تداوم و تشدید             
مـوج خشونتها، به تعمیق شکافها و به پیشبرد         
. یــک اســتراتژی ســلطه گــرایانه مــنجر نشــود

مداخلـه نظامی آمریکا در افغانستان، هر روز،        
قربانــیان تــازه ای در مــیان مــردم غیرنظامــی 

رد و مهاجرت تعداد بیشتری از پناهندگان       میگی
ما خواستار آنیم که مبارزه     . را موجب میشود  

علــیه تروریســم در تمامــی اشــکال آن، تحــت  
مســئولیت جامعــه بیــن المللــی، ســازمان ملــل 
ــرار   ــع عمومــی آن ق ــتحد و خصوصــاً  مجم م

فرانسـه و اتحادیه اروپا باید بالفاصله       . بگـیرد 
ما خواهان  . ز کنند اقداماتی را در این جهت آغا     

آن هسـتیم کـه تعهـد و دخالت فرانسه در این            
قضـیه، بـه نظرخواهـی و اخذ آرای نمایندگان          

ما خواستار توقف فوری    . مـردم گذاشته شود   

ما جنگ را رد    . بمـبارانها در افغانستان هستیم    
 . میکنیم

امنیــت جهانــی نمیــتواند بــر مبــنای قــانون 
 ان نوع   ما به خاطر  . قویـترها پایه گذاری شود    

دخالـت سیاسـی محدود مبارزه میکنیم که در         
مقـابل بـی نظمـیها و در برابـر سلطه گریهای            
جهانـی، پاسخهای انسانی را مطرح و برداشت       
دیگـری از جهـان را تـرویج کـرده و با تأمین              
مشارکت همه نیروها، امکان برقراری یک نظام 
حقوق بین الملل مناسب، از جمله از راه تقویت         

ما . ن ملـل مـتحد، را فراهم میکند    نقـش سـازما   
ــنگ،    ــک توســعه هماه ــیم ضــرورت ی میخواه
مــتقابل و مشــترک و ایجــاد نظــام شــهروندی 
جهانی، جایگزین منطق فاجعه بار جهانی شدن       

در همین چارچوب، همکاری  . اولترالیبرال شود 
و مشـارکت گسترده بین المللی ـ که آمریکا و          

یافتن راه  اروپـا را هم در بر بگیرد ـ به منظور           
حلــی بــرای مناقشــه اســرائیل و فلســطین،     

 .ضرورتی عاجل دارد
ــاس     ــه اس ــلحی ک ــلح، ص ــرای ص ــدام ب اق
انسـانگرایی مـا را تشـکیل مـیدهد، در شرایط           
جدیـد هـم بایسـتی مـورد تـأمل و توجه واقع             

فرهنگ . صلح، صرفاً فقدان جنگ نیست    . شـود 
صـلح باید به صورت اصلی جهانشمول که در     

ــی دی ــری و  ســاختن جهان ــت، براب ــر از عدال گ
بـرادری، نهفته و مسطور است، در نظر گرفته         

همـه مبارزات علیه جهانی شدن لیبرال،       . شـود 
 . چنین فرهنگی را تغذیه میکنند

در همـان راسـتا، تـالش بـرای دگرگونی و           
تغیـیر جهـت سـاختار اروپای واحد، به نحوی          
کـه بـتواند تأثیرات مثبتی در مسایل جهانی، و          

ر زمیـنه امنیـت، در مورد مناسبات        از جملـه د   
شــمال ـ جــنوب، در نهادهــای بیــن المللــی، در 
عرصـه همکاریهـا و در راه مقابله با بیعدالتیها       
و شـکافهایی کـه اکثریـت عظیم بشریت را در           
محرومیـت و وابسـتگی نگـه مـیدارند، برجای          

ایـن امر متضمن آنست که      . گـذارد الزم اسـت    
ــن    ــود را در ای ــهای خ ــه کوشش ــت فرانس جه

 .بیشتر کند
سیاسـت، به عنوان نیاز مبرم تمدن بشری،        
هـیچگاه مانـند امروز و تا به این اندازه، مطرح          

رویگردانی از سیاست، به منزلۀ     . نـبوده اسـت   
رویگردانی بشریت از خود و از امکان انتخاب        

مـا میخواهـیم، به سهم      . مسـیر خویـش اسـت     
ــویق و در آن    ــدد آن را تش ــرآمد مج ــود، ب خ

 .نیممشارکت ک
ارادۀ مـا بـرای تغیـیر جهـان، برای ترسیم           
خطـــوط یـــک پـــروژه کمونیســـتی و بـــرای  
ــید و    ــن شــرایط، تأئ ــاندن، در ای کمونیســت م

رهایـی کارگـران، کـار خود       “. تقویـت میشـود   
ورای همــه زخمهــای : ”کارگــران خواهــد بــود

تــــاریخ، تحقــــق ایــــن خواســــت و آرزوی 
کمونیسـتی، تحـت اشـکالی کـه بایسـتی ابــداع      

نوز موضـوعیت خود را حفظ کرده       شـوند، هـ   
 .است
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ــی و    ــی انحراف ــرد، درک ــه در شــرق م آنچ

ــود    ــبا ب ــی زی ــن اتوپ ــیوالوار از ای ــت . ه دس
برداشـتن مـا از مخالفت با سرمایه داری و از           
ناممـــان، چـــنان کـــه بعضـــیها مـــا را بـــدان 
فرامیخوانـند، تـنها به منزله از دست دادن یک          

یرش اندیشـه و یک نام نبوده بلکه به مفهوم پذ         
عـدم دخالت و درگیری در جریان واقعی امور         

معنـی این کار، ترک مبارزه علیه       . خواهـد بـود   
سـلطه گریها، بهره کشیها و از خود بیگانگیها،         
و انصراف از دگرگونی رادیکال جامعه خواهد       

 . بود
بــرعکس، مــا همــه زنــان و مردانــی را کــه 
مشتاق فعالیت در جهت توسعه پایدار بشریتی       

ند، فرامیخوانـیم کـه بـرای حیات        مـتمدن هسـت   
بخشـیدن بـه کمونیسـمی نویـن با ما همکاری           

کمونیسـم، بـه خاطـر ایـن کـه هیچگونه           . کنـند 
دگرگونی رادیکال وضع موجود بدون اشتراک      

نویـن، بـه خاطـر این که        . میسـر نخواهـد شـد     
تقویت و تحکیم یک فکر و یک عمل کمونیستی،        

وبارۀ بـر پایـه واقعیات امروز، مستلزم ابداع د        
 .آنهاست

 
تغییر سیاست، بازگرداندن 

 قدرت به شهروندان
رهایــی مــدرن کــار فرداهایــی کــه طــی آن 

این . جهـان پر از گل و بلبل خواهد شد، نیست         
کار عبارتست از پیشبرد اینجا و اکنون اندیشه     
هــا و اقداماتــی کــه بــا مــنطق انصــراف و یــا  
ــد، و طــرح و   مصــالحه، ســر ســازگاری ندارن

هادهایی به عنوان حقوق انسانها،     پیشبرد پیشن 
کــه اســاس مــنطق حــاکم در مــورد تبعــیض،  
سـلطه، کاالیـی کردن و پولی سازی فعالیتهای       

 .انسانی را زیر سئوال میبرند
تغیـیر سیاسـتها لـزوماً باید همراه با تغییر          

ــد   ــیز باش ــود سیاســت ن ــت و ” رد“. خ سیاس
بازیگـران رسـمی سیاسـت، پـیش از هر چیز،           

ــیانگر رد و، ب ــا ناامــیدی از  ب عضــاً، خشــم و ی
نظامــی اســت کــه خواســت مکــرر مشــارکت  
ــیرد   ــادیده میگ ــر شــهروندان را ن ــترده ت . گس

فرانسـویها از هـر قشر و گروه خواستار آنند          
ــی    ــرخورداری از آراء و نمایندگ ــان ب ــه امک ک
شــهروندان، بــدون هــرگونه تبعــیض، برقــرار 

 . شود
همـه بـاید دسـت بـه دست هم دهیم تا حق             

 انتخاب شدن برای خارجیان مقیم      رأی و حـق   
فرانسـه، و همچنین قانونی شدن وضعیت کلیه       

 .مهاجران فاقد اوراق رسمی را کسب کنیم
دستیابی به نتایج و مقاصد معین، از طریق        
مداخلــه و مشــارکت آگاهانــۀ زنــان و مــردان، 

پیشنهادهای ما درباره   . جوانـان تحقق می یابد    
ضـــرورت توســـعه بیســـابقه و دموکراســـی 
مشـارکتی، در تمامی سطوح و در همه جا، در          
محلهـای زندگـی، خالقیت، تولید و مبادله آنان         

چنیــن . نــیز از همیــن امــر سرچشــمه میگــیرد
ــنگاههای    ــطح بـ ــتی در سـ ــارکتی، بایسـ مشـ
اقتصـادی، مؤسسـات اجتماعـی و سیاسی، و         

در سـطح باالتریـن نهادهای ملی و بین المللی           
 . نیز برقرار شود

ــعه و تع  ــن توس ــارکت  ای ــی مش ــیق واقع م
شــهروندی، میــتواند شــرایط الزم را بــرای    
ــایدار و    ــرای توســعه پ ــت اجتماعــی و ب مالکی

 .انسانی فراهم آورد
ــود را    ــای خ ــنون ج ــی، اک احســاس ناتوان
تدریجـاً بـه خواسـت فزاینده شهروندان برای         
مداخلــه و مشــارکت در تصــمیم گــیریها، و از 
 جملـه تصمیماتی که در فراسوی مرزها اتخاذ       

مگــر نــه اینســت کــه مــا  . میشــوند، میســپارد
 شهروندان این جهان هستیم؟ 

ــاً      ــوری واقع ــک جمه ــه ی ــت ک ــت آنس وق
شــهروندی برقــرار و فضــای بیــن المللــی هــم 

 .دموکراتیزه شود

 پروژه ای کمونیستی 
 برای قرن بیست و یکم

مـا کـار بر روی خطوط اساسی یک پروژه          
کمونیسـتی بـرای قـرن بیسـت و یکـم را آغاز         

بحثهای مقدماتی به تکمیل و تدقیق      . ده ایـم  کـر 
ــنوز    ــرچه ه ــد، اگ ــرده ان ــیه کمــک ک طــرح اول

ایـن کـار بـا گشودن    . سـئواالتی باقـی هسـتند    
بحـث به روی جامعه و انتظارات آن باید ادامه          

ابـتکارات تـازه ای برای غنا بخشیدن به         . یـابد 
آن و بـرای وارد کـردن آن به عرصه زندگی،           

 .ودبایستی به کار گرفته ش
این پروژه، در شکل کنونی اش هم، پویایی،        
ــان     ــود را نش ــلی خ ــای اص ــادل و محوره تع

بـا مقاصد و اهداف آغاز، عرصه های        : مـیدهد 
متعدد رهایی انسانی را تعریف و وسایل اقدام        

 .و حرکت را نیز پیشنهاد میکند
 

 پروژه ای که از مقاصد آغاز میشود
ارائه امیال و امیدهای انسانها برای اثبات و        

موجودیـت خود در همه جا، از جهان گرفته تا          
ــنافع و     ــانع م ــه م ــی، ب ــیات سیاس عرصــه ح

بدین ترتیب،  . قدرتهـای حـاکم بـرخورد میکنند      
ــرد انســانی، خودســازی    مســئله شــکوفایی ف
ــدی از    ــوع جدی ــنای ن ــیار و مب ــه مع انســان، ب
کارآیـی در جامعـه تـبدیل شده و از همین رو            

لوژیــک و هــم، موضــوع یــک رویارویــی ایدئو
در یکســـو، : عملـــی اساســـی واقـــع میشـــود

فردگرایــی رقابتــی فــارغ از هــر اعــتقاد و هــر 
قــانون، کــه ره بــه گــرداب هائلــی میــبرد کــه  
سـلطنت پـول ایجـاد میکند، و در سوی مقابل،           
افراد انسان که خودمختاری شان و همبستگی       
شـان را پـیوند میزنـند تـا بـا همدیگـر بتوانند              

رنوشتشان را تأمین   حاکمیت واقعی خود بر س    
 .نمایند

. زندگـی، جهـان هـرروز پیچیده تر میشوند        
حاکمیـت بـر آنها، و توسعه آنها در یک مسیر           
انســانی، اهمیــت بخشــیدن بــه اساســی تریــن 
نـیروی خـالق بشـریت، یعنی خود فرد انسان،        
ــیروی   ــتش و نـ ــتش، ذهنیـ ــنگش، خالقیـ فرهـ

به همین دلیل است  . همکـاریش را ایجاب میکند    
اهـان اشـتراک و حاکمیـت آنهـا بر          کـه مـا خو    

و از همین روست که     . مـنابع و قدرتهـا هستیم     

مـا میخواهـیم موضـوع اشتراک و حاکمیت بر        
فرهـنگ، هـنر و دانشـها را به عنوان یک هدف            

 .بزرگ جهانمشول مطرح نماییم
 

 عرصه های متعدد
  رهایی انسانی

ــان،   فمینیســم و برابــری بیــن مــردان و زن
 از آلودگــیها، خواســت مطالــبه جهانــی پاکــیزه

توسـعه فراگیر و منطقی مناطق مختلف جهان،        
حـق انـتخاب آزادانـه محـل زندگـی، مشارکت           
مـتعادل مـنابع طبیعی، حق برخورداری از آب         
و انـــرژی، از آمـــوزش، از امکانـــات زیســـت 
شـهری و ارتقـای کیفیت زندگی، از بهداشت و       
درمـان و تغذیه سالم و مناسب، از اطالعات و          

ــدرن ارتباطــی،  دسترســی  ــه شــبکه هــای م ب
مبارزه علیه هرگونه تبعیض اجتماعی، قومی و       
یـا جنسیتی، الئیسیته، تأمین حقوق کودکان و        
ــار،    ــد ک ــکل و رون ــیهای ش ــیماران، دگرگون ب
اخالقیات مربوط به کاربرد ابداعات بیولوژیک، 

ــبارزه   … ــده م ــای عم ــنها عرصــه ه ــه ای ، هم
 اینها  همه. رهاییـبخش امروز را تشکیل میدهند     

 .عرصه های رهایی انسان هستند
. برخورداری از امنیت، نیازی مشروع است     

بـدون حفـظ امنیـت مؤثـر همه زنان و مردان،            
برای . تأمیـن عدالـت و آزادی میسـر نمیشـود         

معـنا بخشـیدن به قوانین و مقررات مربوط به          
امنیـت، افـراد بـاید هم در تدوین آنها و هم در             

بدون تأمین . شنداجرایشان، مشارکت داشته با   
 .عدالت، امنیتی وجود ندارد

بــه مــنظور بــاال بــردن کارآیــی، تقویــت و  
دموکراتـیزه کردن خدمات عمومی، بایستی به       
جـای مـنطق پول، منطق و معیار همبستگی را          

 .مد نظر قرار دهند
کـار و خالقیت مردان و زنان، هسته اصلی         

اشاعه . تولـید فردی و جمعی را تشکیل میدهد       
ل دانشــها، هــنرها، فرهــنگها، و انقــالب و انــتقا

. اطالعاتــی، آنهــا را عمــیقاً دگــرگون میســازند
” کار ـ غیرکار  “بدیـن ترتیـب، تمایز سنتی بین        

بـتدریج مفهوم خود را از دست داده و وحدت          
 .فعالیت انسانی جایگزین آن میشود

مـا میخواهـیم عرصـه بحث و تالش، برای          
ــغلی و   ــام جدیـــدی از امنیـــت شـ ــاد نظـ ایجـ

هــدف از ایجــاد آن، . کــارآموزی، را بگشــاییم
اینسـت کـه بـرای هـر فـرد، طـی تمامی دوره              
زندگــی فعــال او، کــار، کــارآموزی و یــا یــک  
فعالیت مفید اجتماعی، با برخورداری از حقوق       

این پیشنهاد  . مناسب، را تأمین و تضمین نماید     
راه را بـه سوی جامعه ای که در ان هر فردی            

 بـه رسـمیت شناخته      مفـید و مسـئول بـوده و       
ــند  ــاز میک ــود، ب ــک  . میش ــن ی ــریف و تعیی تع
برای فرد، میتواند   ” فـاعل “موقعیـت بـا عـنوان       

یکی از راههای تحقق عملی این امنیت شغلی و         
مـا مخالفت خود را با عدم       . کـارآموزی باشـد   

امنیـت شغلی اعالم داشته و خواستار افزایش         
دسـتمزدها و حداقلهـای اجتماعی، تجدید بنای        

م تأمیـن اجتماعی موجود و همچنین رواج        نظـا 
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نظـام بازنشسـتگی عمومـی مبتنـی بر تسهیم،          

 .هستیم
حـزب کمونیسـت، طی مدت زمانی طوالنی،        
به عنوان حزب فقط طبقه کارگر، شناخته شده        

اما مدتی است که چشم انداز ما گسترش        . بـود 
کمونیسـم بـا نیاز به رهایی همه        . یافـته اسـت   

اکنون تمامی  . شودزنـان و مـردان شـناخته می       
جامعـه در مـد نظـر ماسـت، بی آن که سلسله             
مراتبی در میان مجموعه مبارزات برقرار کنیم       
ــه    ــبات و خواســتها را ب ــه مطال ــدون آن ک و ب

 .قطعات جدا از هم تقسیم نماییم
ــیه ای     ــئله ای حاش ــی، مس ــئله اجتماع مس

موضـــعگیری قاطعانـــه در دفـــاع از . نیســـت
ارشـده ترین و   فقیرتریـن، محرومتریـن، استثم    

تحقـیر شـده تریـن اقشار، و در دفاع از جهان            
کـار و خالقیـت، نه تنها به معنی بی توجهی به            
تمامــی جامعــه نیســت بلکــه بیشــتر توجــه بــه 

عقـب رانـدن نابرابـری و بـی عدالتی،          . آنسـت 
ــا    ــن حرکــت اســت و م ــا در ای قطــب نمــای م

 .میخواهیم حزب رهایی همگان باشیم

 وسایل اقدام
 حاضر به پذیرش دیواری که      جامعـه دیگـر   

ــه    ــن سیاســت و اقتصــاد، ب ســرمایه داری بی
. مـنظور حفـظ مـنافعش سـاخته اسـت، نیست          

رشـد همـزمان سـودهای بیسـابقه از یکسو و           
بیکارسـازیهای انـبوه از سوی دیگر، همراه با         
اعـالم ایـن کـه دولـت هم در این باره نمیتواند             
کـاری بکـند، حـیرت و خشم زیادی برانگیخته          

تابوی اصلی سرمایه داری، یعنی مسئله      . است
ــنگاههای اقتصــادی، و   ــی ب ــئولیت اجتماع مس
قـدرت یا قدرتهایی که در این بنگاهها ـ اعم از           
ــته اســت، اکــنون   عمومــی و خصوصــی ـ نهف

 .مطرح شده است
از آنجا که اقتصاد باید در خدمت شکوفایی        
انسانی باشد، مزد و حقوق بگیران، و همچنین        

ارنـد کـه بتوانـند در تعیین        شـهروندان، حـق د    
اسـتراتژی و اهداف و مقاصد بنگاهها دخالت،         
و بـر معیارهایـی کـه در مدیریـت آنهـا اعمال             
مـیگردد، نظـارت کنـند تا از طریق عقب راندن           
سـلطه کامل سودآوری مالی و حاکمیت قانون        

بنگاه . پول، کارآیی اجتماعی آنها را تأمین کنند     
ل قدرتهاست  اقتصادی عرصه ای دیگر از اعما     

 .که شهروندان باید در اختیار خود بگیرند
نقـش پیشبرندۀ بخش عمومی، تأثیر و نفوذ        
آن در جامعـه، امکانات آن در ورود به عرصه         
همکاریهـای بیـن المللـی، و مشارکت عمده آن          

در برقــراری حاکمیــت اجتماعــی مشــترک بــر  
مصـرف اعتبارات، به تناسب ظرفیت آن برای        

ــزا  ــود، اف ــازی خ ــت نوس ــد یاف ــا . یش خواه م
 .خواهان گسترش این بخش هستیم

لیبرالها خواستار بازار بیشتر و دولت کمتر       
ــتواند صــرفاً دولــت  . هســتند پاســخ آنهــا، نمی

آنچه اهمیت دارد،   . بیشـتر و بـازار کمتر باشد      
اشـتراک، سـهیم شـدن هـر فـرد در وسایل و             

ایـن چالش، که هم بخش      . هدفهـای کـار اسـت     
ــش عمو  ــم بخ ــر  خصوصــی و ه ــی را در ب م

میگیرد، مستلزم آنست که برای پاسخگویی به       
هزیـنه هـای ضـروری جامعـه، و در قالب یک            

همکـاری تـوأم با تناقض، همه منابع اقتصادی         
ــودهای بخـــش   ــه، سـ ــی، و از آن جملـ و مالـ
ــل از    ــودهای حاص ــه س ــی، و خاص خصوص
مـبادالت مالی و پولی و اعتبارات بانکی، مورد         

 .نظر قرار بگیرند
از سلطه بازارهای مالی و دالر، در       رهایـی   

سـطح اروپـا هـم چـنان کـه در سـطح جهانی،              
ــن راســتا، ســازماندهی  . ضــرورت دارد در ای

اساسـاً متفاوتـی از اعتـبارات، بر مبنای تعیین          
بــانک مرکــزی “و ” ارو“جهــت دیگــری بــرای 

، و بـر پایـۀ ایجاد پول مشترک جهانی،          ”اروپـا 
ــرد   ــام پذی ــتواند انج ــرر . می ــوابط و مق ات ض

اجتماعـی و زیسـت محیطـی بایستی در سطح          
جهانی، وضع و بر گروههای بزرگ چند ملیتی        

 .اعمال شود
 

 پیگیری
کمونیسـتها، در هـر جـا، ضـمن جستجوی          
خطـوط عمـده، ارزشهای مشترک و یا عرصه         
هـای عمـل، در تدویـن و ارائـه این پیشنهادها            

این کار جمعی، بدون آن که      . تـالش کـرده انـد     
نظرات و حتی اختالف گرایشها     بخواهد تفاوت   

را نادیده بگیرد، باید هم در میان کمونیستها و         
هـم همـراه بـا کـل جامعه، تداوم و تعمیق پیدا             

 . کند
مقصـود مـا، بـا همراهی دیگران، ساختن و     
سازماندهی جامعه ای دیگر، و تحقق بخشیدن       
بـه آن از طـریق ابـتکارات و اقدامـات سیاسی            

اطها و بــرخوردها، بــا اســتفاده از ارتــب. اســت
بحثها، تأمالت و اقدامات مشترک است که باید        
پـروژه کمونیسـتی متکـی بـر واقعیات، تدوین          

ــبار الزم را کســب نمــاید  در ایــن . شــده و اعت
تـالش، مـا توجـه ویـژه ای را بـه همه زنان و               
مردانی که نیروی کمونیستی امروز را تشکیل       

خواست ما در این    . میدهـند، معطـوف میداریم    
یـنه، با امید و آرزوهای تعداد وسیعتری از         زم

ــی از   ــکل نوینـ ــتقرار شـ ــرای اسـ ــانها بـ انسـ
با وجود این، ما به     . شـهروندی، تالقـی میکـند     

 .دشواریهای این راه نیز کم بها نمیدهیم
حـزب کمونیست، در همین ارتباط پیشنهاد       

را ” مجمـع بـرای جهانـی دیگر   “برگـزاری یـک     
ن ابتکار،  مطـرح سـاخته و امـیدوار است که ای         

ــه    ــی ک ــان و مردان مــورد اســتقبال تمامــی زن
طـرفدار جهانـی شـدن انسـانی و سـاختن یک            
آلترناتــیو واقعـــی در مقــابل ســـرمایه داری   

 .هستند، قرار بگیرد
ایــن پــروژه کمونیســتی بــرای کاربــرد      

بنابرایـن ضروری است که،     . بالواسـطه اسـت   
در عرصـه های متعدد، کار بیشتری به منظور         

هادهای سیاسی مشخص، برای    استخراج پیشن 
 .تحقق بخشیدن بدان انجام بگیرد

، پـنچ ایـدۀ مشـخص در جهت         ”روبـر هـو   “
تأمیـن رشدی سالم و پایدار، ارائه کرده است         

ــی “و  ــورای ملـ ــن  ” شـ ــزب،  متـ ــرای “حـ بـ
را به بحث   ” دموکراتیزه کردن مداوم جمهوری   

کار بر روی این پروژه، همچنین      . گذاشته است 
جرای یک سیاست واقعی    بـاید راههـای معین ا     

 .اشتغال را نیز نشان بدهد

مسـایل بسـیار دیگـری نیز سزاوار تأمل و          
مسایلی . ارائـه پیشـنهادهای مشـخص هسـتند       

مانند رابطه ملت ـ جهان، واقعیتهای منطقه ای،        
ــا   آمـــایش مـــتعادل ســـرزمین از شـــهری تـ
روســتایی، امنیــت، مالکیــت اجتماعــی و آیــنده 

یگاه و موقعیت   بـنگاهها و خدمـات عمومی، جا      
کـار، نظـام آموزشـی، معنـی و مفهوم رایگان           
بـودن، و مـبارزه بـرای الئیسیتۀ مجدد، از آن           

آتی و گروههای کار   ” شورای ملی “. جملـه انـد   
ــا    ــار را همــراه ب ــن ک ــاید ای ــه آن، ب وابســته ب
ــی، و در    ــبش اجتماع ــیروهای جن ــارکت ن مش
ارتـباط بـا مـبارزات جـاری و نـیازهای مبرم            

دفـاع از حق    . سـرانجام رسـاند   اجتماعـی، بـه     
. اشــتغال، توســعه نظــام بهداشــتی و درمانــی 

ــی، بازســازی   ــوز“مســایل بودجــه دولت ، ”تول
ــدن    ــی ش ــیه جهان ــرات عل ــی و تظاه گردهمای
لیبرال، تنها چند نمونه از آن مسایل و نیازهای  

 .مبرم اجتماعی محسوب میشوند
کمونیسـتها در هر منطقه، ابتکارات الزم را،        

لی که خودشان تعیین میکنند، برای      را در اشکا  
برقـراری رابطـه و تماس با زنان و مردان در           
محل زندگی و کارشان، به کار بسته و تهیه و          

هزاران . تکمیل این پروژه را دنبال خواهند کرد      
رابطــه و بــرخوردی کــه بدیــن طــریق انجــام  
مـیگرد، بـه انسـجام پـروژه کمونیسـتی کمک           

 . خواهد کرد
طور که خود پروژه، تنها     ایـن تـأمالت، همان    

هنگامـی دارای معنـی و مفهوم خواهند بود که          
متکی بر مبارزات باشند، به ایجاد توازن قوای        
الزم یــاری رســانند و مــبارزه سیاســی مــا را 

مــا میخواهــیم در همــه جــا، از . تغذیــه نمایــند
کوچــه و خــیابان گرفــته تــا دولــت، از حــوزه  
. محلـی تـا سطح جهانی، حضور داشته باشیم        

حرکـت و اقـدام ما به حیطه چپ متکثر محدود        
و شرکت ما در این ائتالف هم با این         . نمیشـود 

ــروژه    ــه اصــالت، ارزشــها و پ ــوده ک قصــد ب
 .خودمان را بیان و حفظ کنیم

 
” روبر هو “بـر اسـاس تصـمیم کمونیستها،        

ــت     ــتخابات ریاسـ ــت انـ ــاندیدای کمونیسـ کـ
طرحها و پیشنهادهای   . جمهـوری خواهـد بـود     

ایـن مبارزه انتخاباتی، از همین پروژه       وی، در   
در این انتخابات ـ و همچنین      . نشـأت میگـیرند   

ــزار    ــد از آن برگ ــه بع ــس ک ــتخابات مجل در ان
مـیگردد ـ امکان مشارکت در تعیین سمتگیری        
آتـی فرانسـه، بـا رد این بحث تقلیل گرایانه که     
گویـــا تـــنها گزیـــنش مـــیان نئولیبرالیســـم و 

ــر  . اهم میشــودسوســیال لیبرالیســم اســت، ف
بنابرایـن ضـروری اسـت که تأمالت، برخورد         
اندیشـه هـا، پیشـنهادها و سیاسـت دیگری از           

 .جانب چپ، هرچه بیشتر بیان شود
مشـارکت برای گشودن آلترناتیوی انسانی      
در برابـر لیبرالیسم، اینست خواست و آرزوی        

 .کمونیستها

 با ارسال خبر، گزارش و عکس

 .را تقویت کنید اتحـاد کـار
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 ...بن بست 
 آیا اکنـون اسرائیـل 
 امنیـت بیشتـری دارد؟

 
 ادوارد سعید

 
 .روی زمین جایی برایمان وجودندارد“

.  در آخریـن گذرگـاه تـنگ هـم آمـده ایــم     
ــا    ــیم ت ــع میکن ــان را قط ــای بدنهام اعض

از اخرین خطوط   . گذشـتنمان میسـر شـود     
مرزی به کجا خواهیم رفت؟ پرنده ها بعد از         

 بـه پرواز خود ادامه      آخریـن آسـمان، کجـا     
 ” میدهند؟

سـرودۀ محمـود درویـش، بـه دنبال خروج سازمان آزادیبخش            
 .1980فلسطین از بیروت، در سال 

  
 

 روز دهم دسامبر، اسرائیل جلوی خروج عرفات از        
را، برای شرکت در نشست     ” رام اللــه  “دفـترش در    

فوق العاده کنفرانس کشورهای اسالمی، که در قطر        
ــد، گ  ــزار شـ ــتبرگـ ــی و  .  رفـ ــیماهای جنگـ هواپـ

بولدوزرهای اسرائیلی یک هفته پیش از آن فرودگاه 
غزه و دو هلیکوپتر کهنه عرفات را در هم کوبیده و           

این، تنها یکی از عملیات روزمره ای است که         . بودنـد 
. ارتــش اســرائیل علــیه فلســطینی هــا انجــام مــیدهد

فـردگاه غـزه یگانـه نقطـه ورود مسـتقیم به مناطق             
بعد از جنگ دوم جهانی تا امروز،       . ی اسـت  فلسـطین 

این نخستین فرودگاه غیرنظامی ، در تمام دنیاست،        
 . که طبق نقشه ویران میشود

پــیش از ایــن، هلیکوپــترهای آپاچــی موشــکهای 
خــود را جهــت قــتل هفــتاد و هفــت تــن از رهــبران 
فلسـطینی، بـه اتهـام واهی تروریست بودن، به کار           

 الهویه از مأموران    یـک گروه مجهول   . گرفـته اسـت   
ــا لیســت     ــد ت ــته ان ــت یاف ــرائیل مأموری ــی اس امنیت
شخصـیتهایی را که باید هدف ترورهای آینده قرار         

هواپیماها مراکز حکومت خومختار، . گیرند، تهیه کند
. اعـم از امنیتی و اداری را مورد حمله قرار داده اند           

ارتـش اسرائیل شبانگاه پنجم دسامبر ادارۀ مرکزی        
ت احــوال فلســطین در شــهر رام اللـــه را آمــار و ثبــ

اشـغال کـرده، کامپـیوترها و پـرونده هـای موجود،            
ــایی      ــه اوراق شناس ــربوط ب ــناد م ــۀ اس ــی هم یعن

همیــن ارتــش بــه . فلســطینی هــا را بــا خــود بــردند
ــال    ــرمانده، س ــان ف ــبری هم ــی وارد 1982ره  وقت

بیروت شد، نخست اسناد موجود در مرکز اسناد و         
ا به سرقت برد و بعد ساختمان       تحقیقات فلسطینی ر  

چند روز بعد هم کشتار صبرا و       . آن را ویـران کرد    
 . شاتیال را تدارک دید

روزهــای اخــر مــاه گذشــته، ده روزی بــود کــه 
آرامـش نسـبی در فلسـطین برقرار بود، شارون با           

ــتل  ــبران ” محمــود ابوهــنود،دســتور ق یکــی از ره
او . حمـاس، عمـالً همین آرامش نسبی را  به هم زد           

مطمئـن بـود کـه در پی این ترور، عملیات انتحاری            
اوج خواهـد گرفـت و این امر بهانۀ الزم را برای آن        
کـه ارتـش اسـرائیل کشـتار فلسـطینی هـا را از سر               

 .بگیرد، فراهم خواهد کرد
ــرات      ــال مذاک ــت س ــد از هش ــا بع ــطینی ه فلس
بیحاصـل متوجه شده اند که نسبت بیکاری در بین          

بالغ شده است و بیش از هفتاد آنها به پنجاه درصد     
درصدشـان زیـر خـط فقـر زندگـی میکنند؛ یعنی با             

ــتر از دو دالر در روز  ــدی کم ــه  . درآم ــی ک در حال
مصـادرۀ زمیـنها و ویـران کـردن خانـه هـا، نابود              
کـردن باغها و کشتزارهای فلسطینی بطور روزمره        

 .ادامه دارد
بـا وجـود آن کـه نسبت کشته شدگان فلسطینی           

 برابـر اسـرائیلی هاست، شارون، این        بـیش از پـنج    
قصـاب کهـنه کار، با وقاحت جار میزند که اسرائیل           

به ” بن الدن “قربانی همان نوع تروریسمی است که       
 . کار میگیرد

درواقـع ریشـۀ  همـه ایـن مسایل در  آنست که              
 تـا امروز همچنان سیاست     1967اسـرائیل از سـال      

نی ترین  این طوال . اشـغالگرانه خـود را ادامه میدهد        
اشـغالگری تـاریخ و نمونـه منحصـر به فرد آن در             
جهــان معاصــر اســت وهمیــن واقعیــت، مبــنای      
ــال تروریســتی را   ــداوم اعم تروریســم و اســاس ت
ــیز      ــونت آم ــیات خش ــۀ عمل ــیدهد و هم ــکیل م تش

 .فلسطینی ها متوجه همین اقدام مشخص است
بـرای درک بـی توجهـی بسیاری از جهانیان به           

 : مثال توجه کنیداین حقیقت، به این 
دهـم سـپتامبر، همـزمان بـا قـتل دو کودک سه             
سـاله و سـیزده سالۀ فلسطینی، در اثر موشکباران          
اردوگـاه فلسـطینی هـا در غـزه، یـک هیئـت رسمی              
اتحادیـه اروپـا، طی پیامی خطاب به فلسطینی ها از           

 و تا   …آنـان خواسـت تا دست از خشونت بردارند        
 بعــد از چـه حـد اوضـاع وحشـتناک میشـود وقتـی      

عملــیات یــازدهم ســپتامبر، واژۀ  تروریســم  بــرای 
بدنـام کردن مقاومت عادالنه در برابر اشغالگری به     

آخر چه ارتباطی بین آن کشتار      . کـار گرفته میشود   
ــا      ــار فلســطینی ه ــا ب ــه دهه شــهروندان ـ چــیزی ک

محکومـش کـردند ـ و مقاومـت در برابـر سی سال             
تواند وجود  اشـغالگری و زجـر همگانی یک ملت، می        

 .داشته باشد
پرسشی که در برابر هر پژوهشگر غربی، هنگام   

فلسطینی باید قرار داد    ” تروریسـم “محکـوم کـردن     
چطور میتوان از راه فراموش کردن      “ایـن اسـت که      

و خشونت  “ تروریسم“واقعیت تجاوز و اشغالگری،     
را پایـان داد؟ البـته این  ساده نیست، اشتباه بزرگ            

 مرتکب شد که از روی ناچاری،       را عـرفات، زمانـی    
اجـــازه داد  دو تـــن از ثروتمـــندان فلســـطینی بـــا 
مـأموران موسـاد در سـاختمان آکادمـی آمریکایی          
هـنر و دانـش کمـبریج، بـه مذاکره مخفی بنشینند و           
مبـنای مذاکرات آنها فقط موضوع امنیت اسرائیل و         

 .نه امنیت فلسطین و اسرائیل باشد
 مــبارزه مــردم در ان مذاکــرات هــیچ ذکــری از

فلسـطین و راه برقـراری دولـت فلسـطین بـه مـیان       
بـه همیـن دلیل این تنها امنیت دولت اسرائیل    . نـیامد 

اسـت ، فقـط همین و نه هیچ چیز دیگری،  که از آن               
زمـان، جایگـاه ویژه و  اولویت منحصر به فرد را ،             
در عرصه بین المللی اشغال کرده و مدام از آن یاد           

 است که به ژنرال زینی، آخرین      همین منطق . میشود
فرسـتاده آمـریکا، و یا خاویر سولونا اجازه میدهد          
که  خطاب به سازمان آزادیبخش موعظه کنند و در          

 .قبال اشغالگران سکوت کامل را رعایت نمایند
 بـا این همه واقعیت این است که اسرائیل نیز از           
آن مذاکـرات پنهانـی نصـیبی بیشتر از فلسطینی ها           

اشـتباه آنها آن بود که فکر میکردند با فریب          . نـبرد 
ــه      ــا ب ــاندن آنه ــارانش و کش ــرفات و همک دادن ع
ــی    ــان و دادن برخ ــی پای ــتگوهای ب ــرات و گف مذاک
امتــیازهای جزئــی، میتوانــند مــردم فلســطین را بــه 

 . تمکین وادارند
نتـیجۀ کلـی سیاسـت اسـرائیل پیجیده تر کردن           

.  است دائمـی اوضـاع بـرای خود اسرائیل نیز بوده         

کافـی است برای مثال این پرسش را مطرح کنیم که          
آیــا اســرائیل اکــنون نســبت بــه ده ســال پــیش در  

 وضعیت امنیتی بهتری قرار دارد؟
و (بی تردید باید دو عملیات انتحاری وحشتناک        

اخـیر علیه شهروندان را در      ) بـه نظـر مـن بـیهوده         
اما اگر  . حیفا و قدس ـ طی ماه جاری ـ محکوم کرد         

را معـنای درسـتی داده   ” محکـوم کـردن  “اهـیم  بخو
ــرور      ــنار ت ــیات را در ک ــن دو عمل ــاید ای ــیم ب باش

ــیش از آن  ” ابوهــنود“ ــرار دهــیم کــه چــند روز پ ق
باید آن را در کنار کشته شدن پنج   . صـورت گرفـت   

کـودک فلسطینی توسط مینهای کاشته شده توسط        
ارتـش اسرائیل هنگام خارج کردن نیروهای خود از   

 کنار تجاوز مسلحانه به شهرها و حمله        غـزه، و در   
تانکهـا و زره پوشـهای اسـرائیلی بـه اردوگاههــا و     
شـهرکهای فلسـطینی، و در کنار ویران کردن خانه          
هـا، درسـاعت به ساعت و روز به روز طی  تمامی             

 .بیست و پنج سال گذشته، قرار دهیم
 آری، اقدامـات نومـیدانه نمیـتواند به چیزی جز          

 . گرددنتایج منفی منجر
امـا شـومترین آنچـه کـه ایـن روزها اتفاق افتاد       
همـان چـراغ سـبزی اسـت کـه جرج بوش و کولین            
پــاول هــنگام دیــدار شــارون از آمــریکا، بــه دولــت 

بدتـر از آن، نداهایـی اسـت کـه به           . اسـرائیل دادنـد   
دنـبال آن از غرب برخاست و مضمون آنها عبارت          
 بـود از ایـنکه خلـق تحـت اشغال و رهبر ضعیف و             

نـاتوان آن را در حـد یـک نیروی اهریمنی و دشمن              
بیــن المللــی تصــویر کنــند و از آنــان بخواهــد کــه  

را از میان خود دستگیر و دست بسته      ” گـناهکاران “
درسـت هنگامـی سربازان     . دهـند ” عدالـت “تحویـل   

اسـرائیلی به طور سازمانیافته در حال نابود کردن         
 هستند  دسـتگاههای امنیتی و مراکز اقتدار حکومتی      
 . که قرار است این دستگیریها را انجام دهند

اکـنون عـرفات از همـه طرف در محاصره قرار           
عجـبا که این همه، در نتیجۀ تمایل شدید او به           . دارد

آن اسـت که میخواهد همه چیز، به جای همه کس و    
او . در چشـم همگـان، اعم از دوست و دشمن باشد          
رف از یـک طـرف قهـرمان بدشانسـی است و از ط            

امــروزه هــیچ . دیگــر شخصــیتی مــورد نــیاز اســت
فقط به  . فلسـطینی نیسـت کـه بتواند او را انکار کند          

تحت . او رهـبر فلسـطینی هاسـت      : یـک دلـیل سـاده     
همین عنوان است که ما شاهد این هستیم که بعد از           
پانزده سال، آنچه آنروز علیه فلسطینی ها در لبنان         

اسرائیل در  . شوداتفاق افتاد بار دیگر دارد تکرار می      
ــپتامبر    ــی در س ــه مسجداالقص ــی انتفاض ، 2000پ

 منطقۀ جدا از هم ،      220فلسـطینی هـا را در بیش از         
بارهــا و بارهــا . محاصــره و زندانــی کــرده اســت 

قوانین منع عبور و مرور بر آنها تحمیل کرده است          
و گـاه  به مدت چند هفته ، هیچکس اعم از کودکان،             

اران، زنان حامله، پزشکان    پیرزنان و پیرمردان، بیم   
و محصـالن، نمیتوانـند از نقطـه ای بـه نقطـه دیگر              
تردد کنند مگر آنکه ساعتها در مراکز و نقاط تفتیش 
در صــف بایســتند و مـــورد بازرســی و اهانـــت    

 . مأموران اسرائیلی قرار گیرند
در همیـن لحظـه کـه ایـن سطور نوشته میشود،            

راکــز نــزدیک بــه دویســت فلســطینی از رفتــن بــه م
درمانـی جهـت شستشـوی کلـیه های خود محروم           

اسـرائیلی هـا بـه دالیـل امنیتی، از این کار            . هسـتند 
آیـا هیچ یک از هزاران روزنامه       . جلوگـیری میکنـند   

نگار خارجی دربارۀ وحشیگری سربازان اسرائیلی،  
کـه شـیوه هـای سـرکوب فلسطینی ها برنامه اصلی            

یسند؟ آموزشـی آنهـا را تشکیل میدهد، چیزی مینو        
 . فکر نمیکنم
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صـرف وجـود عرفات؛ به رغم همه اشتباهات و          
خودســــریهایش، موجــــب خشــــم ســــرکردگان 
ــتیبانان     ــیز پش ــارون و ن ــون ش ــم همچ صهیونیس

ــه جــز دو  . آمریکایــی آنهاســت حکومــت عــرفات ب
وزارتخانــۀ آمــوزش و بهداشــت، بــه کلــی شکســت 
خـورده و به کلی در اثر سیاستهای عرفات فاسد و           

او کاری کرده است که همۀ این       . ستناکـارا شـده ا    
تنها . دسـتگاهها بـه لطـف و احسـان او زنده باشند           

هم . خود اوست که تمام بودجه را زیر نظارت دارد        
اوسـت کـه تیترهای اول روزنامه های فلسطینی را          

از همـه مهمـتر، دسـتگاههای امنیتی        . تعییـن میکـند   
دوازده یـا چهـارده گانـه تحـت امر مستقیم او قرار            

بقـای تناقضـات موجـود میان آنها را تضمین        . ددار
هر یک از این دستگاهها تحت امر یک رئیس         . میکـند 

هیچکدام از  . و در عیـن حـال تحت امر او قرار دارد          
. ایـن دستگاهها کمترین خدماتی را به مردم نمیدهند    

بـرعکس، همـۀ آنها هر وقت عرفات یا اسرائیل و یا            
 . م اقدام میکنندآمریکا اراده کنند به دستگیری مرد

قـرار بـود شـورای اداری منتخـب مـردم که در             
 تشـکیل شـد، فقط سه سال عمر داشته          1996سـال   

باشـد امـا عرفات مدام انتخابات مجدد را به تعویق           
او میترسد که این انتخابات سقوط موقعیت       . میندازد

گویا بین عرفات و . او را در مـیان مـردم نشان دهد     
د داشــت کــه حمــاس کاملــی وجــو” تفــاهم“حمـاس  

عملـیات علـیه هدفهای غیرنظامی را پایان دهد و در        
. مقابل، جنبشهای اسالمی آزادی عمل داشته باشند      

. توافقات را به هم زد    ” ابوهنود“امـا شـارون با قتل       
عکـس العمل حماس بهانه ای شد تا شارون عرفات          
را محاصـره کـند و ایـن همـه، با چراغ سبز آمریکا              

 .عملی شد
تـی کـه ارتـش اسـرائیل دستگاههای         درسـت وق  

امنیتی فلسطین را مورد هجوم قرار داد و زندانها و          
کالنتریها را درهم کوبید و عرفات را در دفترکارش         
محاصـره کـرد، شارون چند درخواست مهم را در          
مقـابل او قرار داد، و پیشاپیش میدانست که عرفات          

عجیب آن که با    (قـادر نیسـت آنهـا را برآورده کند          
ــی    و ــرفات توانســت برخ ــات ع ــبود امکان ــود کم ج

 ).خواستها را بجای آورد
شـارون بـر ایـن بـاور احمقانه است که خالص            
شدن از وجود عرفات به او این امکان را خواهد داد          
که به توافقهای جداگانه ای با رهبران کوچک محلی         

چهـل درصـد از مـناطق غـزه و کرانه           . دسـت یـابد   
کانتونهای (م کند   غربـی را بـه نواحـی کوچک تقسی        

بسیاری . کـه زیـر سـیطره  ارتـش باشند         ) پراکـنده 
باور نمیکنند که در نتیجۀ این وضع، امنیت اسرائیل         

البته، متأسفانه صاحبان چنین    . بـتواند تأمیـن شـود     
 . باوری در میان سیاستگزاران وجود ندارند

ایـن سـناریو با سه دسته بازیگر روبروست که          
. شارون جایی ندارند  دو دسـته شـان در محاسبات        

اکثریت آنها به   . دسـتۀ نخسـت فلسـطینی ها هستند       
درجـه ای از اگاهـی و صـالبت رسـیده انـد کـه به                
چــیزی غــیر از عقــب نشــینی بــدون قــید و شــرط  

سیاست اسرائیل هم، مثل    . اسرائیل رضایت نمیدهند  
همـه سیاسـتهای تجاوزگـرانه، همواره به نتیجه ای          

صور میکنند  درسـت عکـس آنچـه کـه مـتجاوزان ت          
 . منجر میشود؛ سرکوب، مقاومت را پدید می آورد

طــبق میــثاق ملــی فلســطین، در صــورت مــرگ  
یکی (عـرفات، ابوالعـالء، رئیس شورای قانونگزاری        

از افراد وابسته به عرفات، شخصیتی بی خاصیت و 
بـرخوردار از کمتریـن محبوبیـت در مـیان مردم و            

 در چشم   دارای برخـی امتـیازات ـ از جمله نرمش ـ         
، بــه مــدت شصــت روز جایگزیــن او )اســرائیلی هــا

مــرحلۀ انتقالــی قطعـاً شــاهد کشمکشــهای  . میشـود 
مربوط به جانشینی عرفات خواهد بود که اطرافیان        

افرادی نظیر . دیگر وی در آن شرکت خواهند داشت
به اضافه دو یا سه نفر از مقامات امنیتی         ” ابومازن“
در کرانه  ” رجوبجبرئیل  “مثل  ) معـروف به مقتدر   (

اما هیچ یک از آنها     . در غزه ” محمد دحالن “غربی و   
موقعیـت عـرفات و یـا بخشی از موقعیت او را دارا             
نیستند، هرچند هم که محبوبیت توده ای او ناچیز و         

محتمل ترین  . حتـی ایـن روزهـا فروپاشـیده، باشـد         
ــیختگی    ــم گس ــی و از ه ــیجه، دوره ای  از آنارش نت

د این حقیقت را مورد تأکید      در هـر حـال، بای     . اسـت 
قـرار دهیم که شخص عرفات همواره محوری بوده        
اسـت کـه سیاسـت فلسـطین حـول ان رقـم خورده            

 .است
به دالیل گوناگون، عرفات همواره به شکلی تعدد 
سازمانها را پذیرفته و حتی انشعاب و تعدد را دامن  

او همواره کوشیده است تا معادله توازن       . زده است 
نها را طوری سامان دهد که هیچ یک از بیـن سـازما   

. آنهـا در حـد سازمان خودش ـ الفتح ـ قدرت نیابند           
امـا امـروزه سـازمانهایی با مبانی علمی، و ظرفیت           
باالیی از فعالیت و تعهد در صحنۀ سیاسی فلسطین         
مــتولد شــده و بــا تمــام وجــود در راه ایجــاد یــک  
ــطین ـ در     ــت فلس ــرای دول ــیک ب ــامانۀ دموکرات س

ــند صــورت  ــبارزه میکن ــی ـ م ــن دولت . تشــکیل چنی
حکومـت خودمخـتار هیچگونه اتوریته ای روی این         

در واقـع میـتوان گفـت عموماً در         . سـازمانها نـدارد   
مـیان فلسـطینی ها کسی که گرایش به تسلیم شدن           
به خواستهای اسرائیل و آمریکا، یعنی به ریشه کن         

هرچند که . ، تن دهد، وجود ندارد”تروریسم“نمودن 
توجه ساختن افکار عمومی به تفاوت میان عملیات        م

انــتحاری و مقاومــت روزمــره علــیه تجاوزگــران و 
 .اشغالگران بسیار دشوار است 

دومیـن دسـته در سـناریوی اسـرائیل را سران           
کشـورهای عـرب تشـکیل میدهند که منافع مشترک        
آنــان در بقــای عــرفات اســت هرچــند دلخوریهــا و 

 . اشته باشندمشکالت آشکاری نیز با او د
عـرفات به مراتب از آنها هوشیارتر و آبدیده تر          

او بـه جایگـاه ویـژه خـود در مـیان مردمان          . اسـت 
کشـورهای عرب آگاه است و با هر دو گرایش مهم           
سیاسـی در کشـورهای عربـی اعم از ملیون تحول           

هر دو  . رابطۀ نزدیکی دارد  …طلـب و اسالمیسـتها      
 امریکا و   گـرایش اکـنون احسـاس میکنند که توسط        

هرچند که  . اسـرائیل مورد حمله قرار خواهند گرفت      
طـرف اول یعنـی ملـیون، از جملـه مسلمانان ملی و             
گرایشـهای آنهـا مبنی بر نفی هر آنچه توسط امثال           

ــن الدن“ ــیها و  ” ب ــی میشــود از طــرف غرب نمایندگ
مستشرقین کوچک و بزرگ آنها، عمداً نادیده گرفته        

خرین نظرسنجیها در   بـرای نمونـه، نتایج آ     . میشـود 
فلسطین، موقعیت عرفات و حماس را بسیار نزدیک        

 درصد برای هر  25 تا   20بین  (بـه هـم نشان میدهد       
یعنـی اکثریـت از هـیج کدام طرفداری نمیکند          ). یـک 

البـته به دنبال محاصره اخیر عرفات میزان حمایت         (
در سایر کشورهای عرب    ). از او افزایش یافته است    

. ز ایـن دو در حال افزایش است     نـیز مـیزان دوری ا     
مــردم در همــه جــا وحشــیگریهای دســتگاه امنیتــی 
حکومت خودمختار و فساد همه جانبۀ بوروکراسی       
حکومـت و نیز ریخت و پاشهای مالی و تندوریهای          
اسالمیســتها را مــورد حملــه قــرار میدهــند و از آن 

بویژه اسالمیستها را به خاطر آن که . منزجر هستند
بـاید در فکـر ایجـاد کار و گسترش          بـیش از آنچـه      

شــبکه هــای بــرق و آب باشــند در فکــر تســلط بــر 

مورد انتقاد  . رفـتارهای شخصی شهروندان هستند    
 .قرار میدهند

ــرب و     ــردم ع ــه م ــید نیســت ک ــیچ بع ــاری، ه ب
کشـورهای اسـالمی وقتـی ببینـند که اسرائیل حلقۀ         
سـرکوب و محاصـرۀ خشـونتبار را، در شرایط بی      

 هـر روز  تنگتر میکند علیه این         تفاوتـی دول عـرب،    
به همین دلیل   . حکومـتها دسـت بـه شـورش بزنـند         

وجـود عـرفات در لحظـۀ سیاسی حاضر، ضروری      
است و کنار رفتن او قبل از آنکه یک رهبری جمعی           
بویـژه از نسل جدید فلسطینی ها، شکل بگیرد کامالً          

من شخصاً نسبت به  . غیرطبیعـی و نادرسـت اسـت      
هرچند نمیتوانم زمان   . ر دارم وقـوع ایـن تحـول باو      

 .دقیق وقوع آن را پیش بینی کنم
سـومین دسـته ای که در سناریوی اسرائیلی ها        
در نظــر گرفــته میشــود، اروپائــیان، آمریکائــیان و  

من صراحتاً بر این باورم     . دیگـران را در بر میگیرد     
آنها در ایدۀ خالص    . کـه آنهـا نمیفهمـند چـه میکنند        
ــد شــدن از معضــل فلســطین و  . جــه اشــتراک دارن

به . مخالفتـی هـم بـا تشـکیل دولـت فلسطین ندارند           
شـرط آن که مسئولت برپایی آنرا کس دیگری غیر          

در عین حال، آنها فکر     . از خودشـان عهده دار شود     
میکنـند که نمیشود به منطقۀ خاورمیانه وارد شد و          
در ان پـا سـفت کـرد بـدون آنکه عرفات را محکوم              

ار دهند، یا فریب دهند، یا      کنـند یـا مـورد توهیـن قر        
و صد البته . تحـریک کنـند و یا زیر فشار قرار دهند    

آنها . بـدون آنکه به او یعنی عرفات، کمک مالی کنند         
حرفهای اتحادیۀ  . همـه ایـنها را بـا هم انجام میدهند         

کامالً بی محتوا و بی     ” آنتونی زینی “اروپـا و ژنرال     
سته هـیچ تأثیری روی شارون و دار و د        . معناسـت 

لذا سیاستمداران اسرائیل حق    . اش نخواهـد گذاشت   
دارند باور داشته باشند که دولتهای اروپایی عموماً        
و در عمـل از مواضـع آنها پشتیبانی خواهند کرد و        
انها میتوانند به رغم فریادهای استغاثه آمیز عرفات        
و درخواسـتهای ملتمسـانه اش بـرای بازگشـت به           

 سرکوب و سیاستهای پشت میز مذاکره، همچنان به
 .تجاوزگرانۀ خود ادامه دهند

ــروههای     ــم گ ــم ک ــعیت، ک ــن وض ــابل ای در مق
فرهیخـته ای در فلسـطین و خـارج پیدا شده اند که             
تاکتـیکهای جدیـدی را بـه کار میگیرند که هدف آن            
جلـب توجـه مـردم غـرب و اسرائیلی ها، بویژه در             

ایــن دســته . محظــور اخالقــی قــرار دادن آنهاســت
بحـث دربـاره حقـوق مـردم فلسطین، و نه       امـروزه   

برای نمونه  . فقـط موجودیـت آن، را پـیش میکشـند         
عزمی “کسانی مانند عضو جسور کنیست اسرائیل،       

را مـی بینـیم که همین چندی پیش به دلیل           ” بشـاره 
دفاع شجاعانه اش از حق مردم فلسطین در مقاومت 
ــی خــود را از   ــیه اشــغالگران، مصــونیت پارلمان عل

 اوهمچنیــن مــنادی ان اســت کــه دولــت .دســت داد
اسـرائیل نـیز مانند هر دولت دیگری در جهان، باید           
ــت    ــط دول ــه فق ــه شــهروندان باشــد و ن ــت هم دول

این نخستین بار است که فلسطینی ها در        . یهودیـان 
ــن     ــی، اینچنی ــرانه غرب ــه در ک ــرائیل و ن ــل اس داخ
جســورانه و آشــکارا دربــاره حقــوق خــود ســخن  

 . میگویند
ــتان   درســت در ه ــه دادس ــان اســت ک ــن زم می

دادگاههــای بلــژیک اعــالم مــیدارد کــه دادگســتری  
بلـژیک در تـدارک محاکمه شارون به اتهام ارتکاب          

 .جنایات جنگی است
 ترجمه حماد شیبانی

 
، به زبان عربی،“امین“از نشـریۀ اینترنتـی عربـی     
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 شارون می خواهد رؤیای فلسطینیان را درهم بشکند
 

 
آنچـه در زیـر مـی خوانید، گفتگوی مجلۀ نوول           

 است  با (Le nouvel observateur)ابـزرواتور  
، وزیر همکاریهای (Nabil Shaath)نبـیل شات  

بیــن المللــی دولــت فلســطین و هماهــنگ کنــنده 
 .هیئت فلسطینی در مذاکرات صلح

 
 

در حالی که سرزمینهای     :نـوول ابزرواتور  
اشــغالی، غــزه و کــرانه باخــتری رود اردن در 
محاصــره ارتــش اســرائیل قــرار دارد، چگونــه 
توانســتید از نــوار غــزه بــه قصــد شــرکت در  
اجـالس وزرای خارجه پانزده کشور اروپا، که        
دسـتور جلسـه آن بـه طـور عمـده به موضوع            
خاورمـیانه اختصـاص داشـت و شـیمون پرز،          

ــر خارجــه ا ــزمان در آن  وزی ــم، هم ســرائیل ه
 .شرکت کرده بود، خارج شوید

در واقع اولین بار است که به       : نبـیل شـات   
شـکل کنونی این مناطق در محاصره سربازان        

در موارد پیشین مسئله    . اسـرائیلی قرار میگیرد   
برای اولین بار   . جابجایـی بـه شکلی حل میشد      
مـن بـه خاویر    . بـا مخالفـت انهـا مواجـه شـدم         

تلفن ) ئـیس دیپلماسی اتحادیه اروپا    ر(سـولونا   
ــت    ــیل مخالف ــه دل ــتم ب ــه ایشــان گف ــردم و ب ک
اســرائیلیان مــن نمیــتوانم در اجــالس دوشــنبه 

من . وزرای امـور خارجـه اروپـا شـرکت کـنم          
تنها چیزی  . نمـیدانم او بـه اسـرائیلیان چه گفت        

کـه میدانم این است که آنها با مسئولین امنیتی          
دا من میتوانم غزه    مـا تمـاس گرفتند و گفتند فر       
در مرز، برخالف   . را بـه قصد مصر ترک نمایم      

. معمـول، حتـی پاسـپورت مـن هـم کنترل نشد           
فردای آن روز شنیدم که شارون از خروج من         
بسـیار خشـمگین شده است و آنها گفته اند که           
مـن بـه عنوان یک شهروند عادی اجازه خروج          

همه . مایل به جدل در این باره نیستم      . یافـته ام  
به خوبی میدانند که شهروندان عادی فلسطینی       
بـه هیچ وچه اجازه خروج از مناطق اشغالی را          

 .ندارند
 
از کـــار اجـــالس بروکســـل راضـــی  : .ا. ن

 هستید؟
برای این که صریح گفته باشم، من        : .ش. ن

حمایـت اروپـا را قـبل از اجـالس اخـیر بیشتر             
ــده ام ــیش از  . دی ــا پ ــه اروپ وزرای امورخارج

ه، پــیرامون بیانــیه ای بــه توافــق تشــکیل جلســ
بیانـیه ای کـه فاقد تعادل الزم        . رسـیده بودنـد   

آنهـا بـر ضـرورت ایجـاد دولت مستقل          . اسـت 
فلسـطین، قطع شهرک سازیهای یهودی نشین،       
پایـان دادن بـه اقدامـات فراقانونی و محاصره          
مناطق، مجدداً تأکید کرده اند، بدون اینکه دولت 

یا حتی مورد انتقاد اسـرائیل را محکوم کرده و   
بـا ایـن تفاوت که آنچه اسرائیلیان       . قـرار دهـند   

میخواهند و از ما طلب میکنند ـ در هم شکستن          
تشـکیالت حماس و جهاد اسالمی ـ به روشنی         

بــنا بــر آنچــه مــن فهمــیدم . بــیان شــده اســت
” ودرین“پیشـنویس و متن اصلی بیانیه توسط        

یه و انگلیسیها ته  ) وزیـر امـور خارجه فرانسه     (
متـن فـوق بعـداً در موارد زیادی         . شـده اسـت   

و این واقعیتی است که روند  . تغیـیر کرده است   
مباحـث در ایـن مرحله تماماً علیه ما پیش رفته           

 .است
 
حادثــه یـــازده ســپتامبر و تشـــکیل    : .ا. ن

ائــتالف بیــن المللــی بــر محــور ایــاالت مــتحده 
آمـریکا علـیه تروریسـم میتواند توضیح دهنده         

  موضع باشد؟ این تغییر
آنچـــه در نـــیویورک و واشـــنگتن  : .ش. ن

گذشت میتواند توضیح دهنده بخشی از مسئله       
ولی دو سوءقصد اخیر در بیت المقدس       . باشـد 

و حـیفا، که طی آن سی نفر به قتل رسیدند، به            
نظــر مــن بــیانگر بخــش دیگــری از ایــن تغیــیر 

 . موضع است
انجـام این دو سوء قصد طوری تنظیم شده         

ه آریل شارون در کاخ سفید بود و ژنرال بود ک
ــی“ ــیانه،   ”زینـ ــریکا در خاورمـ ــنده آمـ ، نمایـ

ــود  ــرده ب ــاز ک ــتش را آغ ــه . مأموری ــن واقع ای
شـرایطی ایجـاد کرد که آمریکاییان در موضع         

 .کامالً یکجانبه قرار گیرند
 
ولـی بـدون مداخلـه امـریکا آیا امکان          : . ا. ن

دید آتش بس واقعی و پایدار و باز شدن دور ج
 مذاکرات امکانپذیر است؟

اگـرچه موضع آمریکاییان در قبال       : .ش. ن
کولین “خاورمیانه فراز و نشیب دارد و هرچند        

بدون این که تا رسیدن به موضع جناح        (” پاول
راسـت دولـت بـوش، چـون کندیزا ریس، دیک           

، همین تغییرات  )شنی، پل ولف ویتز، پیش برود     
توانند کارآیی  را بازتاب میدهد، آنها همچنان می     

داشـته باشـند و امکانـات مـورد نیاز را هم در          
مــن هــم همچــون شــما شــاهد . اختــیار دارنــد

بـوده ام کـه پرزیدنت بوش توافق خودش را با           
 . تشکیل دولت فلسطین اعالم داشته است

 
 به نظر شما، شارون چه میخواهد؟ : .ا. ن
شارون هیچ  . یـک چیز روشن است     : .ش. ن

ــیری نکــرده اســت ــای . تغی او همــواره در رؤی
او نه  . گسترش مرزهای اسرائیل بوده و هست     

قـرارداد اسـلو را پذیرفـت و نه توافقات امضاء        
شـده توسط کشورش با اردن و مصر را تأئید          

او هـنوز هـم فلسـطین را جزیی از خاک           . کـرد 
اردن میشناسـد و فکـر میکـند فلسـطینیان باید           

 . ”دور ریخته شوند“
ی بین المللی تشکیل    اگـر بـرای افکـار عموم      

ــیرقابل     ــطینی غـ ــتقل فلسـ ــت مسـ ــک دولـ یـ
چشمپوشـی است، ایده آل شارون ایجاد منطقه        
ایست خودمختار، از فلسطینیان که نه حاکمیتی       
بر آسمان آن دارند، و نه بر مرزها، آب و حتی           
امنیـت خود و صد البته، نه پذیرش بیت المقدس          

 .به عنوان پایتخت آن
، نخست  ”بولند اجویت “نسبت به گفته     : .ا. ن

وزیـر ترکـیه، کـه مـیگوید شارون به وی گفته            

اسـت درصـدد حـذف یاسرعرفات میباشد چه         
 فکر میکنید؟

مــن فکــر میکــنم شــارون تمــام آن  : .ش. ن
چیزی که شرایط بین المللی به وی اجازه بدهد         

او اگر فکر کند به چنین کاری . انجام خواهد داد 
نجا پیش خواهد   میـتواند دست بزند حتماً تا بدا      

و این آن چیزیست که وی سعی کرد در         . رفـت 
 در بیروت انجام دهد و هیجده سال 1982سال 

سیاست تحقیر  . اسـت که برای آن تالش میکند      
 .و به حاشیه راندن

 
ــترده    : .ا. ن ــت گس ــتی از حمای ــه برداش چ

  کنونی مردم اسرائیل از شارون دارید؟
ــاه انتفاضــه و  : .ش. ن ــیرغم شــانزده م  عل

عملیات انتحاری، من معتقدم هنوز هم در میان        
مـردم اسرائیل تمایل به صلح بسیار قویست و         

اما این هم واقعیتی است     . در ایـن شـکی نـدارم      
کـه زمانی که موضوع بر سر مقابله دولت این           
کشور با فلسطینیان میباشد و بویژه دولتی که        
یـک طرف آن شارون و در سمت دیگرش پرز          

ــ  ــه گف ــرار دارد ک ــک  ق ــه ی ته میشــود پاســخ ب
اســت کــه آنهــا چــون تــن ” ضــرورت میهنــی“

تا زمانی که فضای مناسبی     . واحـدی عمل کنند   
جهت از سرگیری مذاکرات بوجود نیاید آنها به        
حمایـت خـود از دولـت اسـرائیل ادامه خواهند           

 .داد
 
شما شکست  . کمـی بـه عقب برگردیم      : .ا. ن

 بارک را چگونه توضیح میدهید؟
ک خواهان صلح پایدار و بادوام   بار : .ش. ن

بــود امــا، وی بــر ســر تشــکیل دولــت مســتقل 
او در شکســت کمــپ . فلســطینی مــتزلزل بــود

او در آنجــا . دیویــد ســهم عمــده ای داشــت   
میخواسـت همـه چـیز در همـان نشست حل و            

و . فصــل شــود و آنهــم مطــابق نظــرات خــود 
زمانی که دریافت خواستهایش متحقق نمیشود      

. تن درگیری جدید، تردید نکرد    در بـه راه انداخ    
. شـرایطی کـه منجر به ایجاد انتفاضه اخیر شد         

بـارک عـرفات را ضـعیف میخواسـت تا بتواند           
اما شارون در   . نظـرات خـودش را تحمـیل کند       

صـدد نـابودی عرفات است تا رؤیای فلسطین         
 . درهم بشکند

 
فکـر نمیکنـید که طرف فلسطینیان هم         : .ا. ن

روند صلح را به    بخشـی از مسـئولیت شکست       
 عهده دارند؟

آنچه در کمپ دیوید    . روشـن اسـت    : .ش. ن
از نظـر شماری از     . و کمـی بعـد از آن گذشـت        
ــود   ــطینیان ناکافــی ب ــر ایــن،   . فلس مضــافاً ب

اسـرائیلیها، هنوز تعهدات پیشین خود را هم به         
بارک نه سومین مرحله    . اجـرا نگذاشـته بودنـد     

از عقـب نشـینی از سـرزمینهای اشـغالی را آغ          
نه استفاده از سهم منابع آبی را به        . کـرده بـود   

مـا واگـذار کـرده، نـه سـه دهکـده اطراف بیت              
المقـدس را کـه حتی پارلمان اسرائیل واگذاری         
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او . آنها را به تصویب رسانده بود، واگذار کرد       

حتی شهرک سازیهای جدید در مناطق اشغالی       
را مـتوقف نکرده و این فعالیتها همچنان تداوم         

بـرای فلسطینیان پافشاری اسرائیل     . فـت مـی یا  
بـر شـرایط خود اقدامی موقتی، جهت قبوالندن         
خواسـتهای خود تلقی نمیشد، بلکه نشانه ای از     
نگـرش مجـدد آنهـا نسـبت بـه آنچـه میبایست          

ــود در یــک چنیــن شــرایطی، . واگــذار گــردد ب
فلســطینیان خــود را در مقــابل  یــک آلترناتــیو 

 راه حلی کمتر    پذیرش فوری . غیرممکن میدیدند 
از آنچـه انـتظار داشـتند و یـا بعداً میتوانستند            

و یا اینکه ایستادگی و تالش      . بـدان دست یابند   
جهـت تغیـیر تـوازن قـوا بـه نفع خود و بهبود              

عرفات راه حل دوم را برگزید      . شـرایط مذاکره  
 (Taba)چنان که در طابا . و بی نتیجه هم نبود

ده آل این   ای. بسـیاری از خواسـتها پذیرفته شد      
بـود کـه در طابـا انتفاضـه مـتوقف شود و به              

. بسـیار خـوب، توافق    “اسـرائیلیان گفـته شـود       
. موضوع زیادی جهت مذاکره باقی نمانده است      

همین راه را ادامه    . در مسـیر خوبی قرار داریم     
 .ولی این غیرممکن بود. ”دهیم
 
 چرا؟ : .ا. ن
به ” طابا“بـرای ایـن کـه بـارک بـه            : .ش. ن

آخرین برگ برنده انتخابات مینگریست     عـنوان   
اکیپی . و اراده واقعی جهت ختم قرارداد نداشت      

کـه جهـت مذاکـره بـه طابا فرستاده بود بطور            
واقعی خواستار توافق بود و پیشنهادات مفیدی 

امـا در غـیاب توافــق در   . را هـم مطـرح مــیکرد  
در . درون حزب کارگر، مباحث به نتیجه نرسید   

.  مخالف وجود داشت   حـزب کارگـر، دو دسـته      
، همچون  (Moralistes)دسـته ای اخالقگـرایان      

بودنـد کـه میگفتـند امضای       ” اوراهـام بـورگ   “
قـراردادی بـا این اهمیت، در شرایطی که دولت          
مشـروعیت دموکراتیک الزم را ندارد نادرست       
اســت و دســته دیگــر میلیتاریســتها بودنــد کــه 
مطــرح مــیکردند امضــای چنیــن قــراردادی در 

 کـه همچـنان خشـونت ادامه دارد به          شـرایطی 
معنـی تسلیم شدن در مقابل این فشارهاست و         
نتــیجه ای جــز امتیازخواهــی بیشــتر از جانــب 
. فلســـطینیان را بـــه دنـــبال نخواهـــد داشـــت 

میلیتاریسـتها بـه بارک نزدیکتر بودند تا گروه         
و . بـر چنین زمینه ای شکست محتمل بود       . اول

ــند عـــرفات در داوس   کـــه ،(Davos)نطـــق تـ
اسـرائیلیها آن را یـک هجـوم واقعی علیه خود           

 . تعبیر کردند، انفجاری به راه انداخت
 
طابـا میـتواند مبـنای مذاکـرات جدید         :  .ا. ن

 قرار گیرد؟
اما با در نظر    . بـرای مـا بدون شک      : .ش. ن

گرفتــن شــرایط فعلــی، ابــتدا میبایســت هــر دو 
. طـرف وادار بـه پذیـرش یـک آتش بس گردند           

ظارت ناظرین خارجی که میتوانند     آنهـم تحت ن   
 .اروپایی و آمریکایی باشند

ــد ص   : .ا. ن ــه رون خــارج از ضــربه زدن ب
لح،اسـتراتژی بلند مدت حماس و جهاد اسالمی    

 چیست؟ 

همـانطور کـه میدانـید جریاناتی که         : .ش. ن
معروف هستند  ” اسالمیت“در جهـان عـرب به       

ــانع   ــای ناسیونالیســـت را مـ ــواره رژیمهـ همـ
آنها فکر میکنند   . فـوذ خـود میدانـند     گسـترش ن  

هـرگاه ناسیونالیسـتها موفـق شـوند بر قدرت          
اشـغالگر پـیروز شوند، خود به عنوان یک باند          
نظامـی قـدرت را قبضـه میکنـند و راه را برای             

این . رسیدن آنها به قدرت برای همیشه میبندند      
تمـام آن چیزیسـت کـه حماس و جهاد در سر            

 از زمانی که ما به  دارنـد و بـه همیـن دلیل آنها        
ــالهای   ــتیم، در س ــطین بازگش  96 و 1994فلس

تاکـنون، حمالتشـان به اسرائیل اساساً متوجه        
. بـرهم زدن رونـد مذاکـرات صـلح بـوده است           

وقتــی در شــرایط انتفاضــه قــرار میگــیریم     
آنهــا علــیه . موضــوع قــدری پیچــیده تــر اســت

دشمن مشترک مبارزه میکنند و میتوانند پرچم       
بـا کمـک مالی امرای خلیج       . رازندخـود را برافـ    

به توزیع مواد غذایی اقدام کرده و در        ] فـارس [
 در چنین   …بازسازی مشارکت داشته باشند و    

شرایطی شما باید نشان دهید که سیاست شما        
موضوعی که  . حاصـل بیشـتری به همراه دارد      

آن هـم وقتی زیر باران      . چـندان سـاده نیسـت     
 .بمب قرار دارید

 
ل حماس و جهاد اسالمی آیا      حل مشک  : .ا. ن

 پلیسی است یا سیاسی؟
میتوانـیم بگویـیم راه حـل سیاسی         : .ش. ن

الزامـی اسـت تـا به آنچه باید در زمینه پلیسی            
 . انجام داد، دست یابیم

 
 دالیل خوشبینی شما چیست؟ : .ا. ن
مــن . میدانــید، مــن قدرگــرا نیســتم . : ش. ن

فراموش نمیکنم که ما روزهای بسیار سخت و        
به . دشوارتر از امروز را پشت سر گذاشته ایم       

عادالنـه بـودن حقـوق و راهمـان ایمان دارم و            
همچنیـــن بـــه اراده غـــیرقابل تصـــور مـــردم 

ــیرغم زخمهــای  . فلســطین مــن اعــتقاد دارم عل
جدیـدی کـه بـر تن داریم، روزی خواهد رسید           
که دو دولت در کنار هم خواهیم بود و دو خلق 

.  خواهند کرد  مـا در حسـن همجـواری زندگـی        
میدانــید، نــه اردنــیها و نــه مصــریها هــیچکدام 
نتوانسـتند بعد از آغاز مذاکره، چنان مناسباتی        
بیـن خـود و اسرائیلیان برقرار کنند که ما پس           

مــن فکــر میکــنم .  ایجــاد کــردیم1949از ســال 
همـان کیمیایـی کـه بعد از اسلو به خوبی عمل            

ه دو  کـرد میتواند باز هم معجزه بیافریند، هرگا       
طـرف بـپذیرند کـه بـه منظور پیروزی یکی بر            

 .دیگری به پای میز مذاکره نمی نشینند
 رضا اکرمی: برگردان

 
 

 با کمکهای مالی خود
سازمان اتحاد فدائیان 

 !را یاری رسانید  خلق
 
 
 

 .                 …قطعنامۀ گردهمایی
 20از صفحه 

 ـ ما اعالم می کنیم که جدایی دین از دولت ـ            2
ه یکـی از اولـیه تریـن شـروط اجتناب ناپذیر            کـ 

هـرگونه تحولـی در جهت دموکراسی و رعایت         
حقـوق بشـر است ـ نه تنها با فاشیسم مذهبی،           
بلکـه بـا مـردم سـاالری دینی هم ذاتاً در تضاد             

 .است
 ـ مـا بـر آنـیم کـه مردم ایران تنها به همت               3

خـود، با مبارزات خود و در سایۀ استقالل کامل          
ی حکومتی و نیز تشکل و همبستگی       از جناحها 

مـیان صفوف خود قادر خواهند بود حقوق ضایع     
شـدۀ خـود را بازیابند و بر سرنوشت خود حاکم           

حقـوق بشـر نـیز در ایران به دست خود      . شـوند 
 .مردم می تواند کسب شود

 ـ مـا اعـالم مـی کنـیم کـه رژیـم جمهوری               4
ــنها یــک رژیــم حامــی   ــه ت ــران، ن اســالمی ای

 خـارج از ایـران، بلکه اساساً یک         تروریسـتها در  
پایان دادن به   . رژیـم تروریسـتی دولتـی اسـت       

حــیات ایــن رژیــم تروریســت نــیز بــاید نــه بــا 
چشمداشـت از دولتهایی که به خاطر منافعشان        
طالـبان هـا و بن الدن ها را می آورند و می برند،               

 .بلکه به دست خود مردم ایران انجام شود
سی بیش از دو دهه      ـ تقلـیل هزاران ترور سیا      5

بـه چهـار نفـر، تـنزل سلسـله مراتـب آمران و              
عـامالن اصـلی بـه چـند مـأمور مجری قتلها،            
محاکمـات قالبـی متهمین واهی و بدون نام و          
نشـان و مدفـون کـردن پروندۀ این قتلها، ثابت           
کـرد کـه هـرگونه امـیدی بـه تحقیق واقعی و             
ــریق    ــی از ط ــتلهای سیاس ــارۀ ق ــیری درب پیگ

ومتی و با تکیه بر اصالح طلبان       دستگاههای حک 
حکومتـی، تـنها اتالف فرصتها و فرجه دادن به          

ما خواستار  . ماشـین تـرور رژیـم اسـالمی است        
پیگـیری و تحقـیق مسـتقل برای روشن شدن          
تمامی حقایق مربوط به قتلهای زنجیره ای پائیز        

ــام دوران   1377 ــی تم ــتلهای سیاس ــۀ ق  و هم
کیه بر  حکومـت اسـالمی هسـتیم، که تنها با ت         

پافشــاری تــوده  ای مــردم، عــزم و فداکــاری و 
ــرورهای   ــیان ت همبســتگی خــانواده هــای قربان

 .سیاسی امکانپذیر است
 ـ مـا خواهـان برپایـی یک دادگاه بین المللی،       6

بـرای محاکمۀ رژیم جمهوری اسالمی ایران به        
خاطر ارتکاب جنایات فجیع علیه بشریت هستیم       

و همکاری  و در ایـن زمیـنه فقـط روی تـالش            
نــیروهای مترقــی ایرانــی و خارجــی و از جملــه 
آلمانـی هایـی کـه برخالف دولت خودشان حکم          
دادگـاه مـیکونوس را فراموش نکرده اند، حساب         

 !می کنیم 
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 پاسخ به نامه ها  
 
 ـ مطلـب مشـترکی از رفقا شهین، مجید و           1

ــتاب   ــی ک ــای، در معرف ــادی قاراچ ــای “ه رد پ
سـنتهای مذهبـی در تعلـیم و تربیت جنسی در           

برای درج در نشریه، به دست ما رسیده   ” ایران
قـبالً در همین    “: در مقدمـه مطلـب آمـده      . اسـت 

رابطـه مقاله ای از طرف یکی از رفقا برای درج           
در نشــریه بــرای هیئــت تحریــریه اتحــاد کــار  

چون در جریان کم و کیف      . ارسـال شـده است    
دقـیق آن مطلب قرار نداریم، همینطور از پاسخ         

الزم دانستیم  . هیئـت تحریـریه نـیز بی اطالعیم       
اما سئوال . کـه مطلـب حاضـر را ارسـال کنـیم          

هـنوز باقیسـت که چرا مطلب رفیق چاپ نشده          
ایی که در آخرین    بـا وجـود قطعـنامه ه      . اسـت 

کـنگره سـازمان تصـویب شده است، موضوع         
مسـایل و مشـکالت جنسـی به لحاظ آزادیهای          
ــه صــورت غیررســمی، در   اجتماعــی هــنوز، ب

را دارند و هیچ مطلبی در      ” تابو“سـازمان حکم    
ایـن مورد که نشانگر چالشهای درون و برون         
تشکیالتی اعضاء است در نشریه درج نگردیده       

 .است
 محمودی عنوان کرده است که در دکتر اکبر

زمان آماده کردن کتابش، با برخی از جریانات        
چـپ تمـاس گرفته و تقاضای کمک و همکاری          

امـا چـون موضوع بحث، مسایل       . کـرده اسـت   
جنسـی بوده است همین جریانات به وی پاسخ         

نهایـتاً بـا توجه به اینکه ما   . …. منفـی داده انـد   
ــر جمعــی از اعضــای ســازمان ـ در نــروژ   ـ ب

تازگـی و اهمیـت ایـن کتاب باور داریم و ان را       
پدیـده ای نـو در فضای تربیت جنسی ایرانیان          
ارزیابـی میکنـیم و بـر شناساندن آن از طریق           
ارگان سازمان مصر هستیم، از هیئت تحریریه       
نشـریه میخواهیم که در اولین فرصت، یا مقاله         
رفـیق و یـا همیـن مقالـه را کـه مشترکاً آماده              

ایـم، چـاپ کنند و یا خود هیئت تحریریه       کـرده   
مطلبـی درخور این کتاب، در نشریه اتحاد کار،         

 .”درج کند
 

ما هم موضوع مورد بحث را مهم و        : پاسخ
. در اهمیـت آن، نظر دوستانمان را تأئید میکنیم        

امـا نـه ایـن مطلـب و نـه مطلبـی کـه قبالً برای             
تحریریه ارسال شده بود، هیجکدام نتوانسته اند 

ان بدهند که کتاب آقای دکتر اکبر محمودی        نش
موفـق بـه شکافتن زوایای مختلف این موضوع      

مطلبی که قبالً به تحریریه رسیده      . شـده اسـت   
بـود مطلبـی طویـل بـود کـه قسمتهای مختلف            

مــا از . کــتاب در آن بازنویســی شــده بــود   
نویســنده مطلــب خواســتیم کــه نوشــته اش را 

 کتاب را به    کوتـاه کند و فرازهای مثبت و منفی       
نویســنده بــا پاســخ مــا . خوانــنده معرفــی کــند

موافـق بـود ولـی تاکنون مطلب اصالح شده را           
مطلبی که شما سه رفیق     . ارسـال نکـرده اسـت     

فرسـتاده ایـد بیشـتر به ستودن کار دکتر اکبر           

شـما در نوشته تان     . محمـودی پرداخـته اسـت     
بجـای این که در اهمیت کتاب استدالل کنید، از          

برای .  سـتایش انگیز بهره گرفته اید      واژه هـای  
 :نمونه، نوشته اید

 
دکتر اکبر محمودی با کاری شایسته موفق  “

بـه نـامگذاری دردهایـی میشـود که در عرض           
ســالیان مــتمادی بطــور کلــی و بخصــوص در 
عـرض ایـن بیسـت و چند سال، در دل و جان             

کار . مردم ایران در حال عود کردن بوده است       
ائه آلترناتیوی است که    سـترگ دیگـر ایشان ار     

تمامـی پایـه هـای دگمهای مذهبی را شدیداً به           
ــندازد ــرزه می ــه از شــک ســلمان  . ل ــرزه ای ک ل

چه اینجا، نه با شک     . رشـدی شـکننده تـر است      
یـک رمـان نویـس، کـه بـا یقیـن علمی غیرقابل          

یقینی که  . انکـار یـک متخصـص روبرو هستیم       
. نـدای ان دعـوت به تغییر جهان پیرامون است         

یــیر ریشــه هــای تعلــیم و تربیــت بــا هــدف  تغ
پـرورش انسـانهای بـا اعـتماد بـه نفـس، فعال             

صحبت از برپایی شیوه هایی     . اجتماعی و منتقد  
از تعلیم و تربیت است که انسان آزاداندیش در         
هـر محـور زندگـی، محصول نهایی آن خواهد          

 . ”بود
: و یـا در قسمت پایانی مطلب خود آورده اید         

 به جمله کتاب، در ستیزی      نویسـنده در جملـه    “
بـی امان با این پاسداران شب باقی میماند و با           
هـر آگاهی ای که به خواننده خود میدهد تیری          
کشـنده بـه گـیجگاه ایـن حـیوان دم دار سم دار              
شـلیک میکـند و چـه زیباسـت کـه نویسنده به             
. آزادی انسـان در تمامـی کـتاب مـتعهد میماند          

تاب، به همۀ   نهایـتاً بـه عـنوان خوانـندۀ ایـن کـ           
کسـانی کـه فکـر میکنـند معـتقد بـه آزاد بودن              
انسان هستند و به همۀ کسانی که در راه ایجاد          
جامعـه ای آزاد مـبارزه میکنند پیشنهاد میکنیم         

 .”که به بازخوانی این کتاب همت ورزند
ــا   بــه نظــر مــا ایــنگونه تعــریف و تمجــید ب
استفاده از واژه ها و صفات، نمیتواند اذهان را         

موضوع مورد بحث ـ که در اهمیتش تردید        بـه   
ــاید  ــب نم ــم ـ جل ــار  . نداری ــاد ک ــریه اتح تحری

میکوشـد در آیـنده مطلبی در ارتباط با معرفی          
 . این کتاب تهیه و منتشر نماید

 
ــنوان   2 ــت عـ ــی تحـ ــوئیس، مطلبـ  ـ از سـ

عوامفریبی های جدید در ادامه خیانتهای رژیم       (
یراً ، توسـط یکی از پناهجویانی که اخ       )اسـالمی 

از ایران آمده است تهیه و برای درج در نشریه          
 . ارسال شده است

ایــن مطلــب کــه بــه وقــایع پــس از یــازدهم  
 پرداخته، بیشتر تبلیغی است و      2001سـپتامبر   

بـا تشـکر از ارسال      . کمـتر جنـبۀ تحلیلـی دارد      
 .کننده
 
 ـ  از ســوئیس، نامــه دیگــری بــه امضــای  3

ان رنج  دریافت گردیده که بی   . آقـای رشـید الف    

و مشـاهدات نویسنده است و عمدتاً از سالهای         
 .پس از انقالب سخن میگوید

توصـیه مـا بـه این دسته از دوستان که به            
تازگـــی از ایـــران میرســـند، انعکـــاس زنـــده 
ــردن     ــازگو ک ــه ب ــود، و ن ــیر خ ــاهدات اخ مش
خاطراتـی اسـت کـه طـی بیسـت سـال گذشته             
ــاگون درج    ــریات گون ــفحات نش ــا در ص باره

مناً، از این دوستان تقاضا میکنیم    ضـ . شـده انـد   
حتـی االمکان، گزارشها و مشاهدات ارسالی را        
از جوانـب تحلیلـی و ارزیابیهای شخصی خود         

 .تفکیک نمایند
 
 ـ گزارشـی از سـمینار برلین، توسط علی          4

شمس به نشریه رسیده، خالصه گزارش چنین       
 :است
ــنهب   “ ــنبه و یکش ــای ش  25 و 24در روزه

ــبر  ــا   )  آذر4 و 3(نوام ــن ب ــمیناری در برلی س
ایران در قرن بیست و یکم، آیندۀ ایران، “عنوان 

 سـپتامبر، نظـم نویـن جهانـی و سرنوشـت      11
توسط انجمن پژوهشگران ایران برگزار     ” ایران
در این سمینار دو روزه، بیش از بیست        . گردید

نفــر، از نهادهــای دموکراتــیک، ســازمانهای    
سیاســی و شخصــیتهای مــنفرد از طــیفهای    

 . گوناگون، برای سخنرانی دعوت شده بودند
ــۀ   ــزارش گونـ ــخنرانی گـ ــا سـ روز اول، بـ
سخنرانان از وضعیت جمهوری اسالمی، عمدتاً   

روز دوم،  . حـول مسایل اقتصادی، برگزار شد     
با حضور نمایندگان  سازمانهای سیاسی چپ،       
پیرامون وضعیت جمهوری اسالمی و آیندۀ آن       

ابل توجه در نکتۀ ق. و چـه بـاید کـرد، بحث شد     
ایـن سـمینار، حضـور یـک فیلمـبردار از طرف            
جمهــوری اســالمی، بــود کــه باعــث تشــنج در 

ایـن مسـئله مـورد اعـتراض قرار         . جلسـه شـد   
گرفـت و بـا دخالـت پلیس، فیلمبردار مزبور از           

 .سالن جلسه اخراج شد
اعتراض به انجمن پژوهشگران از این زاویه       

رکت بـود که صدور اجازه فیلمبرداری را از ش        
پـس از اعتراض    . کنـندگان مخفـی داشـته بـود       

شــرکت کنــندگان، مســئول انجمــن از جمعیــت  
 .عذرخواهی کرد

 
ـ آقــای علــی شــمس، در ارتــباط بــا همیــن  
سمینار و از آنجا که مسئلۀ کرد نیز در دستور          
کـار آن قـرار داشـته، مصـاحبه ای انجام داده            
اسـت بـا رادیویـی کـه از برلین به زبان کردی             

 . دپخش میشو
او طـی ایـن مصـاحبه، از جمله، با اشاره به          
جوانـب مثبت و بعضاً تشابه نظرات نمایندگان         
ــران و کومــه له   حــزب دموکــرات کردســتان ای

، در این   )سـازمان زحمتکشان کردستان ایران    (
ــوق را    ــپردازد و وجــود مباحــث ف ســمینار می
عاملی سازنده در مناسبات سازمانها و جنبش       

 .دخلق کرد ارزیابی میکن
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از آنجایـی که رژیم جمهوری اسالمی ایران از ابتدای استقرار خود تا به امروز، حقوق بشر را به صورت همه گیر و همه جانبه ای                          : الـف 
 :زیر پا گذاشته است که مصادیق کلی آن عبارتند از

  و تبعیضات ظالمانه جنسی، ـ انکار حقوق انسانی زنان و اعمال آپارتاید1
 ـ روا داشـتن سـتم و تبعیضات گوناگون و تحمیل محرومیتها و محدودیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ملتهای            2

 ساکن ایران، تبعیض و فشار بر اقلیتهای مذهبی، 
 ـ محروم کردن کارگران و همه گروههای صنفی از حق تشکل مستقل،3 
حقـوق شـهروندی عمومی ایرانیان، از بین بردن آزادیهای فردی و حقوق مدنی و لگدمال کردن اصول جامعۀ              ـ پایمـال کـردن       4

 عرفی،
  ـ سلب کامل امنیت فردی، روانی، خانوادگی و شغلی شهروندان،5
  ـ دشمنی با حق حاکمیت مردم بر کشور و بر سرنوشت خود،6
 شـرعی با شیوه های فاشیستی بر همۀ عرصه های زندگی فردی و               ـ تحمـیل یـک ایدئولـوژی حکومتـی و قوانیـن و موازیـن               7

 اجتماعی،
 ـ بـه رسـمیت نشـناختن و عـدم تحمـل هـیچ حـدی از آزادی عقـیده، بیان، انتقاد و مخالفت سیاسی یا عقیدتی حتی از درون                               8

 حکومتیان، و مکافات مخالفان و منتقدین و دگراندیشان، با حبس و شکنجه و اعدام،
ا و اعدامهـای بـی محاکمـه، محاکمات بر پایۀ اعتراف گیریهای زیر شکنجه و پرونده های ساختگی، بدون حق وکیل                     ـ مجازاتهـ   9

 مدافع و حضور هیئت منصفه،
  ـ اعالم رسمی و علنی بی اعتقادی به موازین جهانی حقوق بشر،10

 و سرکوب و داغ و درفش استقرار و امکان دوام از آنجـا کـه رژیـم جمهـوری اسالمی از ابتدای روی کار آمدنش، بر پایۀ آدمکشی      : ب
 :یافته است که نمونه هایی از آن عبارتند از

 ،… ـ کشتارهای گستردۀ توده ای در کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، و1
 ،1360 ـ کشتار هزاران بازداشتی، بدون محاکمه در تابستان 2
 ،1367 ـ قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در سال 3
  ـ اجرای مجازاتهای وحشیانۀ سنگسار، قصاص و قطع عضو،4
  ـ اعدام سیستماتیک فعاالن محافل بهائیت،5
 ـ بـه خـاک و خـون کشـیدن و کشـتار زحمتکشـان و مـردم محرومـی کـه بـرای آب آشامیدنی، سرپناهی از حلبی و حصیر و                    6

 ض و شورش برداشته اند،ابتدایی ترین نیازهای یک موجود زنده، در شهرهای متعدد دست به اعترا
  ـ شبیخون بربرمنشانه به خوابگاه دانشجویی در تهران و تبریز،7

از آنجا که تروریسم دولتی و تروریست پروری در سطح بین المللی، از ارکان اصلی رژیم جمهوری اسالمی است و به عنوان نمونه                        : ج
 :به موارد زیر می توان اشاره کرد

ت اسالمی با تعلیم، تجهیز تسلیحاتی، تدارکاتی و مالی آنها در عراق، لبنان، فلسطین، ترکیه، سودان،                 ـ ایجـاد گروههای تروریس     1
 ،…سوریه، الجزایر، عربستان سعودی، مصر، آسیای میانه، و

 ـ صـدور فتوای قتل سلمان رشدی و تخصیص و افزایش مداوم جوایز کالن برای اجراکنندگان حکم، توسط نهادهای حکومتی                     2
 م اسالمی، ترور یا اقدام به ترور چند مترجم و ناشر کتاب سلمان رشدی در کشورهای خارجی،رژی
 ـ سـازماندهی و اجـرای تـرور بـیش از سیصـد تـن از رهـبران و فعاالن سیاسی اپوزیسیون در خارج از ایران، از اولین ماههای                              3

ی، دکتر شاهپور بختیار، سروش کتیبه، دکتر برومند،         شـهریار شـفیق، ارتشبد اویس     : از جملـه  . اسـتقرار حکومـت اسـالمی تاکـنون       
دبیران کل حزب دموکرات    (فـریدون فرخزاد، غالم کشاورز، دکتر کاظم رجوی، دکتر عبدالرحمن قاسملو و دکتر صادق شرفکندی                

 ،، و ترور صدها تن از پناهندگان سیاسی و فعاالن مخالف رژیم در خاک عراق، پاکستان و ترکیه)کردستان ایران
 ـ تـرور تعـداد بیشـماری از مخالفان، منتقدین و دگراندیشان، هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران مترقی در تمام طول بیست و      4

: سه سال حکومت اسالمی که از میان این انبوه معلوم و نامعلوم قربانیان ترور دولتی میتوان به عنوان نمونه به افراد زیر اشاره کرد                       
؛ 1377پائیز سال   ” قتلهای زنجیره ای  “، و باالخـره قربانـیان ترورهای موسوم به          …ده، سـعیدی سـیرجانی، و     دکـتر سـامی، زال زا     

 داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، مجید شریف، پیروز دوانی، محمودجعفر پوینده، 
شی و آدمکشی بر پا شده و با تکیه بر  و خالصه، نظر به اینکه رژیم جمهوری اسالمی ایران رژیمی است که بر پایۀ حق کشی، آزادی ک                 

 در شهر   2001زنـدان و شـکنجه و اعـدام و تروریسم دولتی به بقای خود ادامه میدهد، ما شرکت کنندگان در تظاهرات هشتم دسامبر                        
 :در اینجا گرد آمده ایم” قتلهای زنجیره ای“کلن آلمان، که به مناسبت سالروز جهانی حقوق بشر و نیز سومین سالگرد 

 ـ خواهـان لغـو شـکنجه و مجـازات اعدام، آزادی بدون قید وشرط همۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی، ازادیهای سیاسی بی قید و                          1
شـرط، برابـری کـامل حقـوق زنان با مردان در همۀ عرصه ها و الغای هرگونه تبعیض جنسی، رفع ستم ملی، برابری کامل حقوق                          

 تعیین سرنوشت خود، برابری کامل همۀ شهروندان کشور صرفنظر از جنس، ملیت،  به رسمیت شناخته شدن حق ملتها برای      . ملـل 
 حاکمیت اکثریت مردم و حق رأی  عمومی  برای تعیین نظام سیاسی یا تغییر آن، برقراری حقوق بشر                    …نـژاد، مذهـب، عقیده، و     

 .یدئولوژیک هستیمدر گسترده ترین مفهوم انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مخالف هرگونه حکومت ا
 17بقیه در صفحۀ 
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