
 ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران
 ١۳٨۷     تيـــر   

١٥۶ 

 

 به سوي تحريم و تهديد و جنگ  يا حل بحران اتمي؟
 

 

در فاصله تحويل بسته پيشنهادي جديد به ايران تاکنون، اتفاقات جديدي نيز افتاده است که                        

اند، مثل طرح بازگشائي دفتر حافظ منافع آمريکا در ايران، که              دهنده تحرک در ديپلماسي بوده      نشان

در کنار اين تحول، در عين      .  شود  به نوعي پيش زمينه گشايش مجدد سفارت اين کشور محسوب مي           

 .اند هاي اقتصادي عليرغم آمادگي براي مذاکرات برسر بسته پيشنهادي نيز تشديد شده حال تحريم
 

پايان بحران اتمي به معناي گشايش در جامعه ما نخواهد بود، اماچهره سانسور و اختناقي را که بر                   

هاي اخير از جمله با توسل به بحران اتمي تشديد نيز شده است،                   جامعه حاکم است و طي سال       

 2صفحه  .تر بيشتر امکان طرح و بيان خواهند يافت تر و حياتي برمالتر خواهد نمود ومسائل مهم

 چــرا نــه ؟
قبل از اينکه حمله را شروع کنيد بارديگر نگاهي به نقشه جغرافيائي               : من يک خواهش کوچک دارم     

اين . ها، بستن تنگه هرمز خواهد بود         العمل اجباري ايران به بمباران        عکس. تنگه هرمز بياندازيد   

 20صفحه            Uri Avnery_ برگردان ناهيد جعفرپور     . طبيعي است

 »مبارزه با مفاسد اقتصادي«افول احمدي نژاد و هياهوي 
 

هاي اخير از جانب و يا با هدايت مستقيم يا غير مستقيم               شواهد موجود گوياي آن است که افشاگري      

پيش از هر چيز، تقريباً تمامي کساني که نامشان در اين            .  دار و دسته احمدي نژاد انجام گرفته است        

هاي مخالف يا منتقد دولت        ها و جريان    فهرست مفاسد اقتصادي برده شده است مربوط به جناح          

 3صفحه  محمود بهنام    .احمدي نژاد و خصوصاً شخص وي هستند

در راه برگزاري 
كنگره هشتم 

 سازمان
 

هـاي     نظري و سيـاسـت  _  مباحث سياسي
کليه مطـالـب   .  تشکيالتي کنگره علني است

دريافت شده که در آنها ضوابط نـگـارش     
رعايت شده است، در سايت سازمـان درج    

 .مي شوند
 

گزارش برگزاري و نتايج کنگره بـه روال      
هميشگي در سطح جنبش، با ذکـر درصـد     
 .آراي موافقان و مخالفان، منتشر خواهد شد

 

انتظار دارد که اعضاي تشکيالت، فـعـاالن     

جريانات سياسي ودوستاني که عالقمند به 

اين موضوعات هستند، بـاطـرح نـظـرات،       

پيشنهادات وانتقادات خود، ما را دراتـخـاذ     

 .سياست درست و اصولي، ياري دهند

رهنمودهاي همه ياران و عزيزاني که دل در 

گرو آزادي و رهائي ميهنمان دارنـد را بـا       

 .اشتياق پذيرائيم

 20صفحه  کميته مرکزي سازمان  

اوضاع سياسي، 
 اندازها و سياست ما چشم

 

ترسيم خطوط اصلي و برجسته اين مجموعه         

پيچيده و ابهام آميز، که واقعيت حيات جاري           

دهد،   جامعه ما را در مقطع کنوني تشکيل مي          

تواند تصوير نسبتاً روشني از تحوالت            مي

داخلي، و تحوالت خارجي در ارتباط با آن، طي          

دو سال گذشته و چشم انداز احتماالت آينده به         

 . دهد دست 

 11صفحه  گروه تدارک سياسي کنگره هشتم    

قطعنامه درباره ائتالف ها، 
 همكاري ها و وحدت چپ

 

ما همکاري و همگرائي نيروهاي چپ را گامي در         

هاي اجتماعي جاري در        جهت تقويت جنبش   

ويژه جنبش کارگران و ديگر مزد و          ايران و به  

حقوق بگيران و ضرورت عاجل گسترش             

 .دانيم پيوندهاي ارگانيک با آن مي

 16صفحه کميته مرکزي سازمان            

 خواهي در مقابل حكومت تير نماد آزادي 18
 

چون . گذاري با جنبش دانشجوئي را آغاز کردند          اصالح طلبان حکومتي از همان زمان فاصله        

 . توانند دانشگاه را زير يوق اوامر خودشان دربياورند احساس کردند که نمي

تير نماد رهائي خواهي کساني بود که سالها زيرپنجه استبداد مقاومت کرده بودند و به همين                  ۱٨

ها در    اي که سال    خواهي فرو خورده    خواهي ميدانم، آزادي    تير را آزادي    ۱٨دليل من مضمون اصلي     

 .تير و وقايع بعد از آن شعله بکشد ۱٨زير خاکستر تپيده بود تا در ماجراي 

 6صفحه        نگار روزنامه_ گفتگو با هژير پالسچي      

 از گذشته ستبرتربرومندتر و  جنبش دانشجوئي
 

دهد  ها، وجدان بيدار جامعه راتشکيل مي جنبش دانشجوئي همراه با نويسندگان و صاحبان رسانه

و  ۳۲آذر سال  ۱٦جنبش دانشجوئي در .  و راهنماي حرکت جامعه به سوي تعالي و ترقي آن است

بر اساس و درپي اتفاقات اجتماعي و سياسي بزرگي که در آن روز و در هر دو     ۷٨تير  ۱٨هم در 

تاريخ براي مردم ايران و بخصوص براي روشنفکران ايران پيش آمده بود، شکل گرفت و با قدرت 

 .تمام به طي مسير خودش ادامه داده و ميدهد

 9صفحه        عضو کانون نويسندگان ايران_ گفتگو با عليرضا جباري    

 

 

 كشور صنعتي در توياكو ژاپن 8كنفرانس سران 

 

کشور در توياکو ژاپن اتفاقي افتاد که طراحان کنفرانس روي            ٨هاي پاياني کنفرانس سران       در لحظه 

روئساي دولت کشورهاي بزرگ توسعه يافته که براي گفتگوئي دوساعته            : آن حساب نکرده بودند   

بدين . کشور خودداري نمودند    ٨از پيروي سران    , دعوت شده بودند، در باره مشکل محافظت از جو         

 17صفحه           . ديگر منتفي باشد" ٨جي "رسد که تم گسترش  ترتيب بنظر مي



 ١۵۶اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۷تيـر    

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

بار،   کمبود جدي و در ابعاد کشوري فاجعه         
 .کند مواجه مي

کند که بسته     منافع مردم و کشور ما حکم مي      
با صراحت به عنوان مبناي         ۱+۵پيشنهادي  

به بحران اتمي پايان     .  مذاکره پذيرفته شود   
پرونده اتمي ايران از شوراي         .  داده شود  

امنيت به آژانس بين المللي انرژي اتمي              
 .عودت داده شود

سازمان ما خوستار ادامه مذاکرات براي حل        

، پايان  ۱+۵بحران اتمي بر اساس پيشنهادات      

هاي اقتصادي کشور،           دادن به تحريم      
بازگشت پرونده اتمي به آژانس بين المللي          
انرژي اتمي و نيز عادي سازي مناسبات            

ها بر اساس منافع        خارجي با تمامي دولت     
 .متقابل است

کشمکش بر سر بحران اتمي منافع مردم و           
موقعيت و آينده کشور ما را به خطر انداخته          

سر پوشي بر تشديد سرکوب مبارزات      .  است
مستقيما بر   .  حق طلبانه مردم شده است        

فضاي سياسي حاکم بر جامعه تاثير منفي          
گذاشته است و همچون جنگ هشت ساله با          

اي براي تحکم بر مردم و لغو           عراق، وسيله 
بيشترين امکان را   .  هاي آنها شده است     آزادي

براي حکومتيان ايجاد کرده است تا با               
سرنوشت مردم ايران بازي کنند و جان و           

حکومت با  .  هستي آنان را به خطر اندازند        
برپاکردن هياهو پيرامون پرونده اتمي، تالش      

لياقتي خود در اداره      کند تا  ناتواني و بي        مي
جامعه را پنهان کرده و سرپوشي بر بحران          

. اجتماعي ايران گذارد    _  عميق اقتصادي     
پايان بحران اتمي به معناي گشايش در              
جامعه ما نخواهد بود، اماچهره سانسور و          
اختناقي را که بر جامعه حاکم است و طي             

هاي اخير از جمله با توسل به بحران             سال
اتمي تشديد نيز شده است، برمالتر خواهد          

تر بيشتر امکان     تر و حياتي    مسائل مهم .  نمود
مبارزه شبانه   .  طرح و بيان خواهند يافت        

روزي مردم ايران اعم از کارگران، زنان،            
هاي اجتماعي    دانشجويان و مبارزات جنبش    

تر   ديگر با استبداد جمهوري اسالمي برجسته     
کناري    شده و پرده ادعاهاي کاذب را به            

 .خواهد زد
پايان دادن به بحران اتمي عالوه بر آن که            

هاي اقتصادي، انزواي      پايان دادن به تحريم    
المللي و اجتناب از خطر جنگ و خونريزي     بين

و ويراني کشور است، قبل از همه الزمه              
ها و    تالش براي تبديل مقابله با نقض آزادي       

حقوق اوليه مردم و دفاع از آنها به عرصه            
اصلي چالش با جمهوري اسالمي در سطح          

 . المللي است ملي و بين

با اين تفاوت که اين بار         .  سازي است   غني
سازي عمال از يک پيش          مساله تعليق غني   

شرط مذاکره به يک امر قابل مذاکره تعديل           
اين امر را نه فقط دول اروپائي         .  يافته است 

اند، بلکه اياالت متحده هم، در عمل            پذيرفته
قبول کرده است که بدون پيش شرط تعليق          

سازي هم وارد مذاکره با دولت ايران            غني
گرچه حضور نماينده بلندپايه سياسي     .  بشود

آمريکا در اين مذاکرات نشانه عدول از              
سياست تاکيد بر پيش شرط تعليق براي             

اما قطعا اين امر به مفهوم آن         .  مذاکره است 
سازي اورانيوم    نيست که خواست تعليق غني    

از طرف دولت ايران، از اولويت درخواست          
در حقيقت   .  حذف شده است        ۱+۵هاي   

شرائطي فراهم آمده است که هر دو طرف           
بدون پيش شرط با هم برسر ميز مذاکره            

با اين وجود، نتيجه اين مذاکرات          .  بنشينند
نشان خواهد داد که تا چه حد امکان حل اين           

آيا .  بحران از طريق ديپلماتيک وجود دارد        
شوند؟ و تا چه حد       ها تشديد يا لغو مي      تحريم

تهديدات نظامي پيش از مذاکرات، جنبه              
 .اند اند و تا چه حد جدي بوده تبليغاتي داشته

توافق بر سر ادامه مذاکرات بر مبناي بسته          
پيشنهادي و يا عدم توافق بر سر آن دو               
. نتيجه کامال متفاوت در پي خواهد داشت           

تشديد :  عواقب عدم توافق کامال روشن است      
هاي اقتصادي و ادامه جنگ لفظي و            تحريم

مانورهاي نظامي و خطر تبديل اين مانورها         
اکنون توپ دوباره در زمين        .  به يک جنگ   

جمهوري اسالمي در   .  جمهوري اسالمي است  
 .برابر يک انتخاب ديگر قرار داده شده است

رهبران جمهوري اسالمي تاکنون بدون توجه      
زاي خود،    به عواقب سياست خارجي تشنج      

المللي، درگيري با آمريکا و         در عرصه بين   
تر از پروژه     که قديمي -متحدان غربي آن را      
عمال بر پروژه اتمي        -اتمي هم بوده است     

ها   اند و با از دست دادن موقعيت         منتقل کرده 
المللي انرژي    براي حل بحران در آژانس بين      

اتمي، امکان بردن اين پرونده به شوراي             
امنيت سازمان ملل و صدور سه قطعنامه در         

. اند  تحريم اقتصادي کشور را فراهم نموده        
ها هر روز بيشتر از روز پيش  آثار اين تحريم

ادامه اين  .  در زندگي مردم قابل رويت است      
سياست قبل از همه اقتصاد کشور را فلج             

امکان توليد تمامي کاالهائي را که         .  کند  مي
نيازمند واردات مواد اوليه از خارج هستند،          

 مثل صنايع داروسازي کشور، با مشکل و 

دور جديد مذاکره بر سر بسته پيشنهادي           
در .  گيرد  در شرائط متفاوتي صورت مي      ۵+۱

درون حکومت جمهوري اسالمي صداهائي        
دال بر آمادگي براي مذاکره برسر بسته             

از طرف  .  بيشتر شده است     ۱+۵پيشنهادي  
وگوها فقط بين سوالنا و            ديگر، اين گفت    

.  گيرد  نماينده جمهوري اسالمي صورت نمي     
و از جمله براي           ۱+۵همچنين، نمايندگان    

اولين بار يکي از مقامات بلند پايه وزارت             
خارجه دولت آمريکا، ويليام برنز، در اين            

تدارک اين    .  يابند    مذاکرات حضور مي      
وگوها، در يک فضاي تبليغاتي غير               گفت

متعارف در مورد خطر درگيري نظامي             
صورت گرفته است و مانورهاي نظامي و           
گزارشات خبري در رابطه با امکان درگيري        

بخش مطبوعات چند هفته اخير        نظامي زينت 
ارتش اسرائيل در درياي مديترانه و      .  اند  بوده

سپاه پاسداران در خليج فارس مانورهاي          
اند؛ اظهارات مقامات هر دو سو          متقابل داده 

 .توام با تهديد ديگري بوده است
هرچند جواب رسمي ايران به بسته                 
پيشنهادي امکان اين مذاکرات را فراهم             
ساخته است، اما خاوير سوالنا با اعالم ابهام        
در اين جواب، غرض از اين مذاکرات را               
. روشن نمودن اين ابهام اعالم کرده است          

بخش مهم اين ابهام از قرار معلوم موضع             
سازي   جمهوري اسالمي در مورد تعليق غني      

اورانيوم است که نمايندگان دولت جمهوري        
اسالمي همواره بر مذاکره بدون پيش شرط         

سازي   اند و خود غني     در اين مورد تاکيد کرده    
اورانيوم را هم جزو موضوعات مذاکره            

 .اند دانسته
در فاصله تحويل بسته پيشنهادي جديد به          
ايران تاکنون، اتفاقات جديدي نيز افتاده است       

اند،   دهنده تحرک در ديپلماسي بوده       که نشان 
مثل طرح بازگشائي دفتر حافظ منافع آمريکا        
در ايران، که به نوعي پيش زمينه گشايش            

. شود  مجدد سفارت اين کشور محسوب مي       
هاي   در کنار اين تحول، در عين حال تحريم         

اقتصادي عليرغم آمادگي براي مذاکرات           
. اند  برسر بسته پيشنهادي نيز تشديد شده        

همچون تحريم بانک ملي ايران از سوي             
هاي اين بانک     اتحاديه اروپا که عمال فعاليت     

در سه کشور آلمان فرانسه و انگليس را با            
 .مشکل مواجه نموده است

در اين دور از مذاکرات نيز، موضوع مورد           
 مناقشه دو طرف همچنان مساله تعليق 

 

 به سوي تحريم و تهديد و جنگ  يا حل بحران اتمي؟



 ۳صفحـه    ١۳٨۷تيـر    ١۵۶اتحـاد کـار     

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

کميته تحقيق و تفحص    «در ماه گذشته، دبير     
از قوه قضائيه، عباس پاليزدار، طي         »مجلس

دو سخنراني در دانشگاه همدان و شيراز،           
اي درباره مفاسد     سابقه  دست به افشاگري کم   

در اين  .  اقتصادي در جمهوري اسالمي زد      
ها، بيش از چهل نفر از مقامات              افشاگري

ترين   تن از معروف    ۹بلندپايه رژيم و از جمله      
ماليان حاکم به فساد گسترده مالي متهم            

 »ها  وبالگ«انتشاراظهارات پاليزدار در  .  شدند
و در سطح جامعه و واکنش          »ها  سايت«و  

باره، جنجال    شديد گردانندگان حکومتي دراين   
بزرگي را در درون و حاشيه رژيم پديد              

لکن اين  .  آورده است که هنوز هم ادامه دارد       
ها که به احتمال بسيار زياد از              افشاگري

جانب دار و دسته دولت رو به زوال                  
هاي   خورده است و واکنش   »کليد«نژاد    احمدي

رقيبان، مستمسک جديدي براي تداوم و            
هاي درون    تشديد دعواهاي باندها و جناح       

حکومتي گرديده و در همين حال، موضوع          
هاي   اصلي فساد فراگير مقامات و دستگاه        

رژيم، طبق معمول، لوث و مخدوش شده            
 .است

نخستين واکنش در برابر اتهامات مطرح شده       
 »کميته تحقيق و تفحص مجلس    «ازسوي دبير 

و پيش از هرگونه رسيدگي و تحقيق پيرامون        
موضوعات افشاگري، بازداشت خود وي          

در روزهاي بعد نيز حکم بازداشت           .  بود
او که بعضي هم با       »همدستان«يازده نفر از    

اند، از      معرفي شده     »مقام دولتي  «عنوان   
بر اساس  .  سوي دستگاه قضايي صادر شد     

اخبار منتشره، گويا وي در جريان انجام            
مأموريت تحقيق و تفحص پيرامون عملکرد        

پرونده در مورد     ۱۲۰قوه قضاييه به بيش از      
فساد مالي و اقتصادي دسترسي داشته و           

ها را نيز او و        از اين پرونده    »هزاران ورق «
 »در استانهاي مختلف کشور     «همدستانش  
هرچند که برخي از موارد       .  اند  مخفي کرده 

مفاسد اعالم شده تازگي نداشته و پيش از           
هاي داخلي و      اين نيز کم و بيش در رسانه        

مثالً در مورد     (اند      خارجي مطرح گرديده    
خاندان رفسنجاني، خاندان واعظ طبسي،          

اما ظاهراً   ...)  محمد يزدي، مافياي شکر و        
تر،   هاي بيشتر و تازه       هراس از افشاگري   

سردمداران رژيم را به اقدام سريع و                
 .دستگيري پاليزدار و ديگران واداشته است
 واکنش بعدي، تکذيب هرگونه ارتباط و يا 

هاي   چند هزار اوراق اين چنيني را در استان        
اين سخنگو با    .  »مختلف مخفي کرده است     

اشاره به اين که مدارک فوق ليسانس و              
بوده، اظهار      »قالبي«دکتراي وي نيز         

قوه قضاييه با قوت به       «اميدواري کرد که     
االسالم   حجت.  »ها خاتمه دهد    اين گونه بحث  
 »سازمان بازرسي کل کشور   «نيازي، رئيس   
 »اساساَ نادرست «هاي اخير را      نيز افشاگري 

اين که اظهارات پاليزدار      «:  دانسته و گفت   
دقتي يا نگاه غير      ناشي از چه چيزي است، بي     

کارشناسي و غير حقوقي به مسائل يا انگيزه        
ولي رئيس    .  »ديگري، مشخص نيست      

سازمان بازرسي از اين هم پا فراتر نهاده و          
متهم   »فساد اقتصادي «خود پاليزدار را به       

گزارشي   ٨٦سازمان در بهمن ماه        «:  کرد
براي بانک ملت ارسال کرد مبني بر اين که            

بيش از شش     ۷۴تا    ۷۳آقاي پاليزدار از سال     
ميليون تومان از بانک           ۳۰۰ميليارد و      

مسئوالن بانک بايد    ...  تسهيالت گرفته است   
توضيح دهند که مسئله را پيگيري کرده و            

او .  »اند علتش چه بوده است؟      اگر اقدام نکرده  
همچنين ضمن انتقاد از نمايندگان مجلس           
هفتم، از مجلس هشتم درخواست کرد که            

هاي مجلس      در مورد تحقيق و تفحص         «
تحقيق و بررسي کند که چگونه فردي که نه           
آشنا به مسائل است و نه تخصص الزم را            
دارد و بدون آن که گزينش شود براي اين            

به گفته  .  »گيرد  کار مورد استفاده قرار مي      
بر اساس شکايت     «وي، تعقيب پاليزدار        

خصوصي افرادي است که به آنها تهمت            
 .است »وارد شده

اهللا   ، آيت »شاکيان خصوصي «يکي از اين      
امامي کاشاني، عضو شوراي نگهبان و امام        

هاي   جمعه موقت تهران است که بنا به گفته         
مؤسسه «پاليزدار، زير پوشش ايجاد يک          

، چهار معدن را در فارس و             »توانبخشي
او .  زنجان و جاهاي ديگر تصاحب کرده است  

هاي نماز جمعه دو هفته پيش تهران،         در خطبه 
هيچ سخني از اتهامات وارده به خود و               
همکارانش به ميان نياورده و تنها به اين             

هاي اخير را به          بسنده کرد که افشاگري      
هم   »مومنان«دشمنان تشبيه کند که       »مکر«

 .البته ترسي از آن ندارند
بسياري ديگر از مقامات و مطبوعات                

آمدهاي عريان    حکومتي نيز هراسان از پي      
هاي مفاسد      ها و سرچشمه       شدن چهره  

اقتصادي جاري، در همان قالب و يا در               
به اين رويداد        »تئوري توطئه  «چارچوب   

سردار سابق پاسدار، رقيب        .  اند   پرداخته

 4صفحه  شکست خورده احمدي نژاد و 

هاي او    از اين فرد و افشاگري      »اعالم برائت «
پيش از همه، سخنگوي دولت احمدي         .  بود

نژاد، ضمن رد انتساب وي به دولت،                 
هاي او عليه مقامات حکومتي را            افشاگري

لوث شدن مبارزه     «و موجب        »مشکوک«
. اعالم کرد   »احمدي نژاد با فسادهاي واقعي     
ها، درج نام      در حالي که در بعضي رسانه        

عباس پاليزدار در فهرست کانديداهاي             
با عنوان    »شوراهاي اسالمي «انتخابات قبلي   

 »ستادهاي مردمي حاميان احمدي نژاد         «
مقامات نزديک به احمدي     .  منتشر شده است  

رايحه «نژاد انتساب پاليزدار به جريان             
 .را تکذيب کردند »خوش خدمت

اکثر نمايندگان مجلس هفتم نيز از قبول              
هرگونه رابطه فرد مذکور با هيأت تحقيق و          
تفحص مجلس طفره رفتند، در صورتي که بر        
اساس اخبار منتشره در مطبوعات، وي با           
معرفي و حمايت دو نفر از نمايندگان مجلس         
در هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، به          

عباس .  دبيري اين کميته تعيين گرديده بود        
مرکز «مدتي هم با       ۱۳٨۴پاليزدار، از سال     

به رياست احمد      (  »هاي مجلس     پژوهش
همکاري داشته و همچنين با عنوان        )  توکلي
 »هيأت امناي خانه صنعتگران ايران     «عضو  

در تهيه و تدوين طرح معروف موسوم به            
طرح قانوني رفع موانع توليد و سرمايه            «

طرحي براي حذف بخشي از مواد        (  »گذاري
) و مقررات قانون کار به زيان کارگران             

با اينهمه، اين نهاد هم      .  مشارکت کرده است  
نامبرده هيچگاه سمت   «مدعي شده است که      

هاي مجلس    يا مسئوليتي در مرکز پژوهش      
نداشته و انتساب نامبرده به هر عنواني به           

 .»مرکز کذب است
اي   اما سخنگوي قوه قضاييه، در مصاحبه        

خرداد، ضمن تأييد اشتغال      ۲۷مطبوعاتي در   
و به عنوان     »به صورت قراردادي  «پاليزدار  

مجلس و      »دبير هيئت تحقيق و تفحص        «
توهين و اهانت    «اعالم اين که او به اتهام           

عليه مسئوالن و پخش شايعه و نشر اکاذيب         
العموم تحت    و سوء استفاده توسط مدعي       

وي «:  است، اظهار داشت    »تعقيب قرار گرفته  
با تعدادي ديگر از همدستان خود با نفوذ در          

ها با پوشش تحقيق و تفحص        برخي از ارگان  
از قوه قضاييه، اسناد طبقه بندي شده و              

نام و    هاي مردمي بي    ارزيابي نشده و گزارش   
 هاي دولتي خارج کرده و  نشان را از سيستم

 محمود بهنام
 

 »مبارزه با مفاسد اقتصادي«افول احمدي نژاد و هياهوي 



 ١۵۶اتحـاد کـار     ۴صفحـه     ١۳٨۷تيـر    

  3صفحه 
شهردار فعلي تهراني، محمدباقر قاليباف،          

سيستم مديريتي     «ضمن انتقاد از              
مشکالت «و   )  نژاد   دولت احمدي  (  »کشور
: ، نوشته است    »اي که ايجاد کرده         عديده

منحصر کردن مبارزه با فساد در                 «
مبنا که اخيراَ     هاي آتشين و اغلب بي      افشاگري

هاي بسياري را برانگيخته        حرف و حديث   
نگري و    نشانگر بدفهمي موضوع و سطحي      

وي با  .  »انگاري مسائل پيچيده است       ساده
رفتارهايي اين چنين، اعتماد    «تأکيد بر اين که     

مردم به مسئوالن، به حوزه سياست و              
تر از همه، به کليت نظام را         اقتصاد و سهمگين  

: کند که     ، خود اعتراف مي      »کند   زايل مي  
يکي بر  "افشاگراني اين چنيني مصداق عيني      «

روزنامه .  »هستند"  بريد   سر شاخ بن مي      
مبارزه با مفاسد     «کيهان که غالباً سنگ         

زند، در اين مورد      را به سينه مي     »اقتصادي
صرفاً به حواشي پرداخته و باري ديگر             

هاي موردي آن در       نشان داده که افشاگري    
گذشته، تا چه اندازه مبتني بر مالحظات             

به عالوه،  .  باندي و خودغرضانه بوده است     
اي قديمي      اين روزنامه نيز خود پرونده         

. هاي دماوند دارد       درباره تصاحب زمين    
نيز که همانند     »جمهوري اسالمي «روزنامه  

هاي اداره و انتشار آن از           هزينه  »کيهان«
و اين خود يکي    (شود    تأمين مي   »المال  بيت«

از موارد رايج حيف و ميل درآمدهاي عمومي    
در سر مقاله   )  شود  و فساد مالي محسوب مي    

اقدام سخنران   «خود، با اشاره به اينکه            
هرچند ...  دانشگاه همدان و انتشار اظهارات او     

ممکن است با هدف فرافکني و مشغول              
ساختن اذهان به چيز ديگري صورت گرفته         
باشد ولي هدف اصلي همان است که آن             

: نوشته است   »کند  جريان مرموز دنبال مي    
هاي    تکيه ويژه اين شخص روي چهره          «

روحاني، آنهم روحانيوني که يک عمر مبارزه       
و خدمت به کشور و مردم را در پرونده خود     
دارند، قطعاً با برنامه ريزي و حساب شده           

رسد    به نظر مي     .  صورت گرفته است     
ريزان پشت پرده، اکنون زمان را براي         برنامه

وارد کردن ضربات کاري به روحانيت             
 .»بينند انقالبي مناسب مي

 فساد فراگير

چگونگي برخورد به اقدام جنجال برانگيز           
ها   ازجانب جناح   »کميته تحقيق وتفحص  «دبير

و جريانات رژيم، به روشني بيانگر آنست که        
گردانندگان حکومتي در پي خاموش کردن         
صداي افشاگري، لوث کردن و يا طفره رفتن         
از اصل مسئله و نهايتاً الپوشاني کل قضيه          

مسئوالن .  از انظار و افکار عمومي هستند         
جمهوري اسالمي که فساد مالي و اخالقي           

 نه قصد آن . سر تا پاي آن را فراگرفته است

توانند به مقابله با فساد            دارند و نه مي      
همگي آنان که در اين خوان يغما          .  برخيزند

حال رقيب يکديگر محسوب      شريکند و در عين   
دانند که رو کردن دست         شوند، نيک مي     مي

حريفان و رسوايي برخاسته از آن در عمل          
گر حکم شود   :  گريبانگير همه آنان خواهد شد    

 !که مست گيرند، درشهر هر آنکه هست گيرند
هايي که تاکنون در مورد دزدي،        اما افشاگري 

هاي مالي      اختالس، ارتشاء و سوءاستفاده      
مقامات حکومتي صورت گرفته، غالباً در           
مواردي بوده که دعواهاي سياسي و               

هاي اقتصادي دستجات درون               رقابت
و يا احياناً   (اي حاد رسيده      حکومتي به مرحله  

و از اين رو،      )  از کنترل انها خارج گرديده      
طرح مفاسد اقتصادي اين فرد يا آن گروه، به         
منزله ابزاري براي کنار زدن رقيبان و يا             

ها و مناصب و منافع        تجديد تقسيم موقعيت  
. گروهي و باندي، به کار گرفته شده است           

حتي در اين گونه موارد نيز، تالش غالب             
حکومتگران بر آن بوده که ضمن کتمان ابعاد        

ها و    واقعي و يا عناصر اصلي سوءاستفاده       
ها، هرچه زودتر سر و ته قضيه          حيف و ميل  

 .ها را بايگاني کنند را به هم آورده و پرونده
در جريان رو شدن اختالس بزرگ در بانگ          
صادرات در دوره رياست جمهوري               

رئيس (دوست    رفسنجاني که محسن رفيق     
وقت بنياد مستضعفان و از گردانندگان             

و برادر وي به همراه گروهي      )  جمعيت مؤتلفه 
از مسئوالن بانکي از جمله متهمان بودند،           

و   »غيرخودي«قضيه با اعدام يکي از عوامل       
حبس چند نفر خاتمه يافت و بدون رسيدگي          
به ديگر اتهامات و متهمان، پرونده آن               

هنگامي که سوءاستفاده وسيع     .  بايگاني شد 
در زمان    »حج و زيارت  «از حساب سپرده     

برمال   »ارشاد اسالمي «وزارت مهاجراني در    
شد، بانک مرکزي تحت رياست نوربخش هم        

وثيقه «پرونده سوءاستفاده کالن از حساب        
بوسيله دار و دسته      »هاي قضايي   و ضمانت 

محمد يزدي را رو کرد، لکن هر دو اين                
ها نيز به زودي به بايگاني راکد                پرونده

در ماجراي شهرام جزايري،      .  سپرده شدند 
گروه کثيري از ماليان و مسئوالن حکومتي،        

ها، متهم به دريافت رشوه و           از همه جناح   
شده و بعضي هم به آن معترف             »هديه«

بودند، ولي هيچکدام از اينها تحت تعقيب             
 .قضايي قرار نگرفتند

بدين ترتيب، از هم اکنون پيدا است که                
هاي اخير درباره فساد اقتصادي          افشاگري

مقامات رژيم نيز سرنوشتي متفاوت از             
بعالوه، .  هاي پيشين پيدا نخواهد کرد       پرونده

از آنجا که نام تعداد زيادي از سردمداران           
هاي مختلف، درآن مطرح گشته       رژيم، ازجناح 

 ها هم در منحرف کردن  و تقريباً همه جناح

مسئله و خواباندن سر و صداها همداستان         
اند، چه بسا که مجازات افشاگران تنها           شده

نتيجه مورد انتظار از اين ماجرا باشد تا به            
زعم حاکمان، ديگر کسي جرأت کنار زدن           

 .نقاب از چهره آنان را به خود ندهد
با اينهمه، پرسيدني است که اقدام به اين              
افشاگري، در اين مقطع و موقعيت، کار کدام         

ها و دستجات حکومتي است؟         يک از گروه   
نمايد که پاليزدار و همدستان        بسيار بعيد مي  

احتمالي وي، که خود از جمله عوامل و               
کادرهاي مياني همين رژيم هستند، راساً           
مبادرت به اين کار کرده باشند، هرچند که           

هاي عمده تا به حال از پشتيباني           همه جناح 
. اند  آنها امتناع وبلکه اعالم برائت از آنها کرده       

هرگاه يکي از باندهاي حکومتي دست به اين         
آيد   کار زده باشد، باز اين پرسش به ميان مي        

هاي آن براي اين عمل چه بوده             که انگيزه 
ها بايد ديد     است؟ براي پاسخ به اين پرسش      

که دولت احمدي نژاد اکنون درچه موقعيت و        
 .شرايطي قرار دارد

 زوال احمدي نژاد

شواهد موجود گوياي آن است که                  
هاي اخير از جانب و يا با هدايت             افشاگري

مستقيم يا غير مستقيم دار و دسته احمدي           
پيش از هر چيز،      .  نژاد انجام گرفته است     

تقريباً تمامي کساني که نامشان در اين              
فهرست مفاسد اقتصادي برده شده است           

هاي مخالف يا      ها و جريان     مربوط به جناح   
منتقد دولت احمدي نژاد و خصوصاً شخص        

برعکس، در اين فهرست، نشاني     .  وي، هستند 
هاي فساد اقتصادي که به       از موارد و پرونده   

خود احمدي نژاد و يا عوامل و ايادي او               
از .  خورد  شود، به چشم نمي      نسبت داده مي  

ميليارد   ۳۵۰جمله اينها، پرونده حيف و ميل        
تومان در دوره شهرداري احمدي نژاد در           
تهران است که از مدتها پيش مطرح گرديده          

 .ولي همچنان سرپوش گذاشته شده است
هرچند که دولت نهم رسماً از اقدام پاليزدار          
تبري جسته است، ولي معدود موارد و              

هايي که به نحوي به حمايت از وي و يا            گروه
انتقاد از نوع برخورد دستگاه قضايي و             

اند نيز از دستجات       مطبوعات با او پرداخته    
اي از اينها،     نمونه.  طرفدار احمدي نژاد هستند   

دانشجويي است که باعنوان  -گروهي بسيجي
، خواستار   »جنبش عدالتخواه دانشجويي     «

هاي مطرح شده در          تعيين تکليف پرونده    
 .افشاگري، توسط قوه قضاييه شده است

، چنان که     »مبارزه با مفاسد اقتصادي       «
دانيم، يکي از شعارهاي اصلي دولت              مي

البته چنين شعاري، با . احمدي نژاد بوده است
فريبانه، از ساليان پيش مطرح و        مقاصد عوام 

ورد زبان بسياري از گردانندگان رژيم بوده        

 5صفحه  .  و هست
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اي،   در فضاي رسانه  «و يا اين که        »کند  نمي
و شرح اختالفات با مجلس و        »دولت تنهاست 

درون دولت و تغييرات کابينه، در پاسخ به           
: گويد  ، مي »تعريف مافيا «سؤاالت راجع به     

هايي که کار سياسي و        مافيا يعني مجموعه  «
کنند و آن قدر قشنگ عمل              اقتصادي مي  

و   »شود  کنند که طرف مقابل متهم مي          مي
سال در      ۲٦-۲۵فردي که     «زند      مثال مي  

هاي سطح باال داشته است،        کشور مسئوليت 
دهها شرکت بزرگ و صدها ميليارد تومان          

هاي   قريب به اتفاق اين پرونده      .  ثروت دارد 
کنيم، به يک      درشت را هم که پيگيري مي         

وي در برابر اين    .  »خوريم  گروه خاص بر مي   
، »شود؟   چرا اسامي افشا نمي     «سؤال که    

ها   شود ولي خيلي وقت      افشا مي «:  گويد  مي
دولت تالش داشت راه   . بايد اصل مسير را زد

زنيم   گاهي هم فرياد مي    .  هاي فساد را ببندد    
مبارزه با فساد سخت     .  که مردم کمک کنند    

 »رهنمود«ها هم     و در پايان صحبت   .  »است
ها و رديابي     بنشينيد در دانشگاه  «دهد که     مي

شود از کجا     هايي که کشيده مي      کنيد که نخ  
آيد؟ همه عضو يک گروه هستند،        صدا در مي  

مبارزه با اينها سخت است و بايد مستند             
بايد با مردم صحبت کنيم و قوانين را         .  باشد

الزم .  شما هم قدري فرياد بزنيد    .  درست کنيم 
نيست اسم افراد را بگوييد، اصل موضوع را         

 .»بيان کنيد و پيگيري کنيد
و همراهان او     »کميته تحقيق و تفحص   «دبير  

را عملي کردند ولي در        »رهنمود«نيز همين   
. اند  هايي را هم بر زبان آورده        اين ميان، اسم  

هاي خيلي      دانه«هايي که اتفاقاً از             اسم
اينها، متفقاً، عليه   .  آيند  به حساب مي    »درشت

شوند و دولت      افشا و افشاگران بسيج مي      
در برابر اين هجوم همه جانبه،        »امام زمان «

 .کند عقب نشيني و اعالم برائت مي
پاتک احمدي نژاد و دارودسته وي به ضد            
خود بدل شده و عرصه بر دولت او هرچه            

طي اين ماجرا ميخ ديگري بر       .  شود  تنگتر مي 
در .  شود  تابوت دولت احمدي نژاد کوبيده مي     

بزرگي که دستجات ماليان و              »تعزيه«
اند، ايفاي نقش         شرکايشان راه انداخته     

، بيش از پيش، به وي واگذار                »نعش«
 . گردد مي

  4صفحه 
هم در تعقيب همان نيات       »امام زمان «دولت  

فريبکارانه و همچنين به قصد ترساندن و           
عقب راندن رقيبان حکومتي، از همان ابتدا           
مرتباً بر طبل آن کوبيده است و در همين              

را هم به عنوان       »مافياي اقتصادي «ارتباط  
هاي خود قلمداد     يکي ازموانع پيشبرد سياست   

هاي اخير، همراه با       لکن در ماه   .  کرده است 
وخامت بيشتر اوضاع اقتصادي و تشديد           
گراني، سخن پراکني پيرامون اين مسئله            

تري پيدا کرده و خود احمدي           رواج افزون 
 .گير شده است نژاد هم بيش از پيش معرکه
ها و شرکت بيمه      بعد از طرح تخلفات در بانک     

. ايران، صحبت از دخانيات به ميان آمد             
احمدي نژاد، طي سخنراني خود در قم، از            

سخن گفت که طبق           »مافياي دخانيات  «
اشارات وي، در اختيار فردي است که قبالً از         
فرماندهان نظامي بوده و اکنون هم عضو يک        

اين قرائن، نشان از محسن       (است    »مجمع«
مربوط به وي،     »سايت«داد، ولي     رضايي مي 

هاي دولت نهم     ضمن انتقاد مجدد از سياست    
اما ).  خواستار معرفي مافياي مذکور شد        

همين اندازه از اشارات مبهم نيز به تشديد            
اختالفات دستجات حکومتي و درون خود          

 .دولت دامن زد
مثالً وزير امور اقتصادي و دارايي اين دولت،        

از عناصر نزديک به      (داود دانش جعفري      
که در ارديبهشت گذشته       )  جمعيت مؤتلفه  

برکنار شد، ضمن طرح اختالف نظرات با            
رئيس جمهوري و اشاره به اين که                   

هاي    کنند نابساماني     ها فکر مي       بعضي«
اقتصادي ما بويژه در تورم و بخش مسکن          

هاي بدخواهانه عليه دولت        ناشي از فعاليت   
کنم    من اذعان مي    «:  ، اظهار داشت    »است
. اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم          تجربه

بايد کارشناسان خبره اطالعاتي و امنيتي را        
رسد حتي    ولي به نظرم مي   .  وارد اين کار کرد   

براي خنثي کردن فعاليت مافيايي، البته اگر          
حتماً کنترل   !  وجود خارجي داشته باشد       

 .»نقدينگي نيز مفيد است
يک سري اطالعات    «وي با انتقاد از ارائه         

: ، گفت »کارشناسي نشده به مراجع باالتر       
در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي         «

هاي    نفوذ کرده بودند که جزء ناراضي            
اي هم بودند که           عده.  ها بودند     دستگاه

اين افراد  ...  صالحيت پذيرش شغل را نداشتند    
با دسترسي محدودي که داشتند، به خود           

دادند در مسائل پيچيده گزارش          اجازه مي 
تهيه کنند و با دسترسي آساني که به مقام            
باال داشتند، ذهنيت کارشناسي نشده خود را        

البته تهيه اين نوع گزارشات فقط      ...  منتقل کنند 
مختص بازرسي رئيس جمهور نبود و از            

 . شد ها هم استفاده مي اشخاص درون دستگاه

ولي .  گاهي با تشويق گاهي هم با تهديد            
ويژگي همه گزارشات اين بود که با رئيس           

شد و به يکباره تصميم       دستگاه مشورت نمي  
 .»...گرفتند بر علني شدن گزارش مي
هاي درون و بيرون      اما اختالفات و کشمکش   

هاي اقتصادي  دولت صرفاً محدود به سياست
نبوده و برکناري      »مافياي اقتصادي «و يا    

وزيران هم فقط منحصر به وزير امور               
طي سه سال گذشته،     :  اقتصادي نبوده است  

بيش از نيمي از اعضاي دولت ائتالفي احمدي        
اند و      نژاد استعفا کرده يا معزول شده           

ها يکي از     ناهماهنگي، تشتت و تشديد رقابت     
در هر  .  ويژگي هاي دولت نهم بوده است         

حال، در پي شدت گرفتن دعواها و از جمله           
در مورد چگونگي تقسيم و تصاحب                
درآمدهاي سرشار نفتي، درون دولت و بين        

مجمع تشخيص    «دولت و مجلس و              
، اين دولت و     ...و قوه قضاييه و      »مصلحت

رئيس آن بيش از پيش ناتوان و منزوي              
آخرين تالش دار و دسته احمدي نژاد        .  شدند

و از  (براي کسب اکثريت در مجلس هشتم          
اين راه، تأمين امکان حفظ مسند رياست             

نيز با   )  جمهوري در انتخابات سال آتي         
ناکامي مواجه شد و با تعيين يک رقيب               
شکست خورده قبلي، علي الريجاني، به             
رياست اين مجلس، درماندگي و انزواي            

در چنين   .  احمدي نژاد هم افزونتر گرديد        
مبارزه با مفاسد   «وضعيتي، توسل به حربه      

و تهديد به افشاي فساد رقيبان،          »اقتصادي
براي اين دار و دسته تنها راه جلوگيري از            

. رسيد  زوال و حفظ موقعيتشان به نظر مي         
گذشته از اين، پوشيده نيست که طي همين           
سه سال رياست جمهوري احمدي نژاد، با در        

سابقه درآمدهاي نفتي و      نظر گرفتن حجم بي   
خصوصي سازي بزرگترين مؤسسات           
صنعتي و توليدي دولتي، درآمدها و                

. شود  هاي کالني جا به جا شده و مي           ثروت
بنابراين، دارودسته احمدي نژاد با علم کردن       

و ترساندن    »مبارزه با مفاسد اقتصادي     «
خواهد مانع از     حريفان و شريکان خود، مي     

هاي   ها و سوءاستفاده     آن بشود که دزدي     
 .خودشان برمال شود

سخنان خود احمدي نژاد در محفل خودماني        
هاي   بسيجي«، يعني در جمع        »ها  خودي«

که توسط  (، در اواسط ارديبهشت       »دانشجو
رساني دولت هم منتشر نگرديد و         دفتر اطالع 

هاي چندتن از   »وبالگ«تنها پس از درج در       
ها انتشار   »سايت«حاضران، در برخي         

مبارزه با مفاسد   «زير عنوان   )  عمومي يافت 
وي پس  .  ، به اندازه کافي گوياست    »اقتصادي
و اين که     »جريان عدالت «اي درباره     از مقدمه 

بار مبارزه به دوش      «و    »دولت تنهاست «
 دولت و احمدي نژاد است و بدنه همراهي 
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تير را حـاصـل کـدام           ۱٨,  آقاي پالسچي

, تحوالت در جامعه ايران، چه در ميان مردم

چه در ميان حکومت و چه بويژه در مـيـان   

دانشجويان ميدانيد واز اينرو کدام مضمون 

 اجتماعي را در خود حمل مي کند؟

تير حاصل تغييـر و     ۱٨به نظر من :  پالسچي

تحوالتي در درون جامعه ايران بود که قـبـل     
کار آمدن اصالح طلبان  از آن هم موجب روي

در واقع به دليل مقـاومـت   .  حکومتي شده بود
موجود در جامعه ايران در برابر اسـتـبـداد،      

کـرد ادامـه        جناحي از حکومت که گمان مـي 
دسـت  ,  حکومت به روش سابق ناممکن اسـت 

باال را گرفته بود والبته همانطوري که خاتمي 
آذر و در مـقـابـل اعـتـراض           ۱٦در آخرين 

دانشجويان در دانشگاه تهران اعتراف کـرد،    
هـاي     اما برعکس گمانه زني.  براي حفظ نظام

اصالح طلبان حکومتي، مطالـبـات مـردم بـا         
روي کار آمدن آنها پاسخ نگرفت و مقاومـت  
موجود در جامعه ايراني در مقابل اسـتـبـداد    

هـا بـه      تبديل به جنبشي شد که به اين راحتي
طبعا متاثر از ايـن فضـاي     .  گشت خانه برنمي

اجتماعي، تغيير و تحوالت در درون دانشگـاه  
باز هم طبيعي اسـت کـه       .  نيز در جريان بود

اي کـه   حافظان نظم استبدادي مستقر، با حمله
تيرماه به کوي دانشگـاه تـهـران       ۱٨در روز 

انجام دادند، تالش کردند بخش فعالي از ايـن  
خواهـي يـعـنـي دانشـگـاه را              جنبش رهائي
 .سرکوب کنند

به نظر من در واقع بعد از آن بود کـه بـدنـه      
مثابـه   جنبش دانشجوئي که آن زمان بواقع به

جنبش، موجود بود، پيمودن راه فاصله گيري 
هاي تجويز شده از بـاال     از حکومت وراه حل

دفتر تحکيم وحدت که تا پـيـش     . را آغاز کرد
عنوان بـازوي حـاکـمـيـت در           به ۷٦از سال 

دانشگاه ايفاي نقش ميکرد و حاال پاي اصالح 
شـد،   طلبان حکومتي در دانشگاه محسوب مي

 .هم به دنبال بدنه روانه شد
اصالح طلبان حکومتي هم از هـمـان زمـان        

گذاري با جنبش دانشجوئـي را آغـاز        فاصله
تـوانـنـد       چون احساس کردند که نمي.  کردند

دانشگـاه را زيـر يـوق اوامـر خـودشـان                 
چرا که اساسا دانشگاه به مـثـابـه    .  دربياورند

آتشي است که ممکن است دامان خودشان را 
اي    شان ارائه شـيـوه   آنها از ابتدا بحث.  بگيرد

براي حفظ نظام مستقر بود نه تغيـيـر آن و       
 ها وسخنانشان خطاب  بارها در موضع گيري

گونـه فـکـر       آقاي پالسچي حال که شما اين

امروز پس از راهپيمائي پر فراز و   ,  ميکنيد

نشيب دانشجويان و مبارزه سخت آنان در 

اين حرکت تا چه انـدازه اي    ,  مقاطع مختلف

توانسته است به مسئله اساسي و بنيادين 

جنبش دانشجوئي يعني مسئله تشـکـل و     

البته منظورم تشکل سراسري است، نزديک 

شود و برپائي و ايجاد آن را جامـه عـمـل      

اگر چنين نيست شما چه موانع و .  بپوشاند

 بينيد؟ مشکالتي را فراروي آن مي

ببينيد باز بستـگـي دارد کـه ايـن           :  پالسچي
در .  يابي را به چه مفهومي بکار ببـريـم   تشکل

هـاي کـالـسـيـک بـا              واقع اثري از تشـکـل  
هـاي مشـخـص و سـاخـتـارهـاي                 رهبري
هـا ديـده        مند و سانترال در دانشـگـاه   وظيفه
امـا  .  يا الاقل بروز عـلـنـي نـدارد        ,  شود نمي
هاي مختلف دانشجوئي يـا بـه سـبـب          طيف

سرکوب موجود يا به سـبـب اعـتـقـاد بـه             
مــثــل ,  يــابــي   هــاي نــويــن تشــکــل       شــيــوه
به اين سـمـت حـرکـت       ,  هاي افقي يابي تشکل
البته درفضاي مجازي و اينتـرنـتـي    . اند  کرده

هاي  نمودهاي ديگري ديده مي شود، از تشکل
جپ و راست با عـنـاويـن دهـن پـرکـن و               
پسوندهاي سراسري و ايران که البته خيـلـي   

هاي چند نفره  هم جدي نيست و در حد محفل
مرتبط با هم است که به سختي مجموع هـمـه   

با هـم يـک درصـد جـنـبـش               ,  در کل,  آنها
 .گيرد دانشجوئي ايران را دربر مي

موانع و مشکالت هم در واقع بـه نـظـر مـن         
تان عرض  گونه که در پاسخ سئوال قبلي همان
زدگي کل جامعه ايـران و     اول سياست,  کردم

بـعـد هـم طـرح         ,  به طبع آن دانشگاه اسـت   
ربط به زندگي واقعي دانشـگـاه    شعارهاي بي

در واقـع    .  از سوي فعالين دانشگاهـي اسـت    
شعارهائي که بتواند اين بدنه سرکوب شـده    
کاهل، خسته و بي تفـاوت را بـه صـحـنـه            

شايد به هـمـيـن دلـيـل        .  وجود ندارد,  بياورد
است که فعاالن دانشجوئي البته حرکتي کرده 

يابي ولي اين تشکل ها هيچ  اند به سمت تشکل
پايه عيني و واقعي در دانشگاه نـدارد و در      
 .زندگي واقعي دانشجويان هيچ تاثيري ندارد

 

آقاي پالسچي شمـا اشـاره کـرديـد بـه            

توانـم خـواهـش       مي.  هاي دانشجوئي طيف

هـا در       کنم که بگوئيد تمايز ايـن طـيـف       

 کجاست و چقدر در دانشگاه موثرند؟

هاي مختلف دانشجوئـي   ببينيد طيف:  پالسچي
در واقـع بـه نـوعـي روي بـاورهـايشـان                

هـاي   يعني ما االن ليبرال.  شوند بندي مي طيف
ها را داريم که بـا اسـم و امضـاي           دانشگاه

نيروهاي وابسته بـه    .  مشخص فعاليت ميکنند
هاي اسالمي را داريـم   تحکيم وحدت و انجمن

 7صفحه   هاي درواقع قومي را  و تشکل

به برادران ديروزشان و البـتـه امـروزشـان       
چون پرده برافتد نـه تـو     " هشدار ميدادند که 

 ".ماني و نه من
تير نماد رهائي خواهي کساني  ۱٨به نظر من 

بود که سالها زيرپنجه استبداد مقاومت کرده 
 ۱٨بودند و به همين دليل من مضمون اصلي 

خـواهـي      خواهي ميدانم، آزادي   تير را آزادي
ها در زير خـاکسـتـر       اي که سال فرو خورده

تير و وقايع بـعـد    ۱٨تپيده بود تا در ماجراي 
 .از آن شعله بکشد

 

آقاي پالسچي، جنبش دانشجـوئـي از آن       

وجه نميتوان آنرا فراموش  هيچ روزي که به

سـال را       ۹کرد ويا از آن درس نياموخت،   

عـنـوان      شمـا بـه    .  پشت سر گذاشته است

گـيـري      ناظري که مسائل دانشجوئي را پي

ممکن است که بفرمـائـيـد امـروز       ,  ميکنيد

جنبش دانشجوئي در چه موقعيـتـي قـرار      

تيـر   ۱٨دارد و بخصوص چه درس هائي از 

 سال پيش آموخته است؟ ۹

در .  اول من يک توضيـحـي بـدهـم      :  پالسچي
واقع من به وجود جنبش دانشجوئي به مثابـه  

بـه  .  يک جنبش در ايران امروز اعتقادي ندارم
صحبت ,  نظر من صحبت ازجنبش دانشجوئي

از جنبش ناموجود است و در واقـع مـا در         
ها با فعاالني روبـرو هسـتـيـم کـه             دانشگاه

با بـدنـه   ,  ارتباط ارگانيک و موثري، متاسفانه
ها بـراي   البته گفتن اين حرف.  دانشگاه ندارند

خود من هم دردناک است، ولي به نظـر مـن     
گاهي گفتن حقيقت حتي از خود حقيقـت هـم     

به اين دليل که بايـد از تـوهـم        .  مهمتر است
وجود جنبش دانشجوئي گذر کرد، تا بعد در   

 .باره چه بايد کردها فکر کرد
البته خود اين عدم  وجود جنبش بـه دلـيـل        

تير  ۱٨سرکوب بي وقفه دانشگاه است که از 
طور مستمر ادامه داشته  تا همين امروز به ۷٨

و بعد هم به دليل اينکه يک شکست بزرگ بـا  
طـلـبـان       لياقتي اصالح همکاري و به سبب بي

خواهانه مردم ايران  حکومتي به جنبش رهائي
طبيعي است که وقتي همـه  .  تحميل شده است

هـاي     ها به مـعـاملـه    ها و تالش آن جانفشاني
پنهاني اصالح طلبان حکومتي با آنها کـه بـر     

مردم بـه    ,  اند منجر شود اريکه قدرت نشسته
تا مدتـي بـا     ,  تمامي و در کنار مردم دانشگاه

فعاليت براي دگرگوني قهر ميکنند و البته ايـن  
 .هميشگي نخواهد بود
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 ٧صفحـه    ١۳٨۷تيـر    ١۵۶اتحـاد کـار     

  6صفحه  
هم در دانشگاه آذربايجان و هم در دانشگـاه  

هـاي     کردستان و هم در برخي از دانشـگـاه    
فعاالن چپ را داريـم کـه بـاز          .  تهران داريم

هاي مختلف هستـنـد يـعـنـي         خودشان طيف
چندين طيف مختلف هست که با امضاي چپ 

خط و خطوطشان کـامـال از     .  کنند فعاليت مي
, هم متمايز و جدا است ولي همانطور که گفتم

ها درواقع به همان محافل چنـد   همه اين طيف
شود که البته اين چند نفـر   اي محدود مي نفره

نفر هم بـاشـنـد     ۴۰۰يا  ۳۰۰مثال ممکن است 
هـا     نفر در مقابل مـيـلـيـون     ۴۰۰يا  ۳۰۰ولي 

هـاي ايـران درس          دانشجو که در دانشگـاه 
. خوانند هيچ درصد قابل توجهي نـيـسـت      مي

هـيـچ ارتـبـاط       ,  همانطور که باز هم گـفـتـم     
ارگانيک و موثري با بدنه دانشـگـاه وجـود        

يـکـي   :  البته باز هم اين دو دلـيـل دارد    .  ندارد
سرکوبي است که از بـيـرون بـه فـعـالـيـن            

شود و اين سرکوب بـه   دانشجوئي تحميل مي
رسد و يکي هـم   هاي مختلف هم مي همه طيف

اينکه شعارهايشان گاها ودراکثر مواقع خيلي 
 .ربط به مسائل واقعي دانشجوئي است بي

 

آقاي پالسچي اگر همينجا از شما بخـواهـم   

که مختصر توضيح بدهيد که چگونه ايـن    

توانند به تشکل دست پيدا کننـد   ها مي طيف

توانيد به راهي يا در واقع به متدي  شما مي

 اشاره کنيد؟

ببينيد به گمان من در تاريخ ايـران    :  پالسچي
اي را داريـم کـه      هاي قبال آزموده شده نمونه

خوب هم، جواب داده يعني مـثـال شـمـا بـا          
سازمان سراسري دانشجويان ايران مـواجـه   

در تاريخ ايران چه در دوران دولت .  شويد مي
, هاي بعـد از آن      دکتر مصدق و چه در سال

يعني استقرار رژيم کودتا، اين تشکل درسطح 
هاي ايران فعال ودرتحوالت اجتماعي  دانشگاه

همانطور مثال در .  و سياسي ايران موثر است
کـنـفـدراسـيـون ايـرانـي          ,  نمـونـه ديـگـري      

دانشجويان خارج از کشـور يـک تشـکـل             
اي    هاي انديشـه  سراسري است که همه طيف

ضمن اينکه بطور جـدي  .  در آن حضور دارند
هاي سراسري بـه مسـائـل       هر دو اين تشکل

پرداختنـد و مسـائـل         صنفي دانشجويان مي
صنفي دانشجويان بسيار برايشان مهم بـود،  

يعني .  چه به طور فردي و چه به طور جمعي 
از قـبـيـل      ,  چه مسئله تک تک دانشـجـويـان     

خوابگاه گرفتن و مسائلي از ايـن قـبـيـل يـا          
مسائل عمومي که مسائل مبتالبـه دانشـگـاه      

مطالبات سـيـاسـي را هـم         ,  در ضمن.  است
کردند و نقش مبارزاتي بسـيـار      گيري مي پي

به نظر من مطالعه آن .  جدي و موثري داشتند
تاريخ و درس گيري از تـاريـخـي کـه مـا              

 خودمان در گذشته داشتيم و بعد پيدا کردن 

آقاي پالسچي امروز کشـور در شـرايـط        

منظورم تـحـوالتـي      ,  خطرناکي قرار گرفته

است که حول پرونـده اتـمـي ايـران رخ           

حتي اگر حمالت نظـامـي صـورت      .  دهد مي

هـاي اقـتـصـادي و            نگيرد، همين تحريم

موقعيت منزوي ايران در جهان موجب شده 

که فشارهاي سنگينـي بـر گـرده مـردم           

گذاشته شود و موجب شده کـه اقـتـصـاد       

کشور به سمت ويراني رانده شود و تورم، 

لجام گسيخته وبيکاري و گراني مشـکـالت   

اي را براي مردم بطور عموم فـراهـم    عديده

اين مشکالت همچنين مـتـوجـه    .  کرده است

در چـنـيـن      .  دانشجويان گـرديـده اسـت     

شرايطي پيوند ميان جنبش دانشجوئي يـا  

هاي مختلف دانشجوئي يـا حـرکـت         طيف

هاي اجتماعي بـه   دانشجوئي و ديگر جنبش

. ضرورت گريز ناپذيري تبديل خواهد شـد   

جنبش دانشجوئي براي اينکه بتواند پيوند 

هـاي اجـتـمـاعـي           خود را با ديگر جنبش

گسترش داده و مستحکم کند، چـه راه يـا       

 هائي را و چگونه بايد طي کند؟ راه

ببينيد در واقع کساني بايد پـاسـخ     :  پالسچي
اين سئوال را بدهند که بطور مستمر و دقيـق  

چيزي که .  هاي اجتماعي هستند درگير فعاليت
در واقع به عنوان آدمـي    ,  توانم بگويم من مي

که کنار گود نشسته و نگاه مي کند، خـواهـد     
اي است کـه هـمـه       به نظر من اين وظيفه. بود

هاي مختـلـف بـه       فعاالن اجتماعي در عرصه
آن بخشي که به عهـده فـعـاالن      .  دوش دارند

دانشجويان خواهد بود، چنين است که ابـتـدا   
رجوع کنند به بدنـه  .  برگردند به بدنه دانشگاه

دانشگاه و تالش کنند که جنبش دانشجـوئـي   
. به مثابه يک جنبش واقعا موجود شکل بگيرد

اسـت کـه     ”  جنبشي واقعا مـوجـود  “ در واقع، 
هاي ديگر برود و بـا   تواند به سمت جنبش مي

فعاالن ديگر عرصه هاي اجتماعـي بـه يـک        

 8صفحه  . اتحادي در عرصه عمل برسد

هائي براي بکاربسـتـن آن در        ها و شيوه راه
شايد الزم   .  شرايط امروز ميتواند موثر باشد

است که چيـزي مـثـل سـازمـان مسـتـقـل               
دانشجويان ايران يا مثال اتحاديه سـراسـري     
دانشجوئي، چيزي در همين حدود تشـکـيـل      

البته از الزامات تشکيل چنين تشکـلـي   .  بشود
به نظر من يکي اين است که از فرهـنـگ دوم     

ايـن  .  خردادي فعاليت سياسـي گـذر کـنـيـم         
فرهنگ دوم خردادي که در واقع از آن اسـم    

برم به اين مفهوم است که کوشندگان ايـن   مي
مسير متوجه باشند که به هر حـال اخـراج،       
تعليق و زندان در شرايط موجود ايـران هـر     
لحظه ممکن است براي يک فعال سيـاسـي و     
اجتماعي اتفاق بيافتد و چاره کارتنها مقاومت 

در واقع پيمودن اين مسير طـوالنـي و     .  است
خـواهـي و        صعب، نياز به پايداري، آرمـان   

خستگي ناپذيري دارد که در واقـع فـعـاالن        
 .دانشجوئي بايد داشته باشند

 

تحوالت دانشـجـوئـي يـا         ,  آقاي پالسچي

جنبش دانشجوئي يا حرکت دانشـجـويـان    

طي سال گذشته و تا کنـون، رخـداد يـک        

رشته تحرکات اعتراضي گسترده و فراگير 

اي را که نسبتا هم  و با اندکي تسامح، توده

از جـملـه     .  موفق بوده شاهد بـوده اسـت    

هاي شيـراز،   توان به اعتراضات دانشگاه مي

سهند تبريز؛ تربيت معلم و حتي در مـورد    

اعتراضات دانشگاه زنـجـان اشـاره      ,  اخير

شما داليل اين موفقيت را در چه عامـل  .  کرد

 بينيد؟ يا عواملي مي

البته منهاي دانشگـاه زنـجـان کـه         :  پالسچي
متاسفانه به دليل سازش سـران بـرگـزيـده         

هـاي     تحصن که از ميان اعضـاي انـجـمـن        
اسالمي و شوراي صنفي و بسيج دانشجوئي 
و يا عوامل حکومت بودنـد و بـه انـحـراف           
کشيدن اعتراضات يکپارچه دانشجـويـان در     
دانشگاه زنجان، در بقيه موارد پشـتـيـبـانـي      
قاطع بدنه دانشگاه بوده که موجب شـده کـه     

هاي دانشجويان عملي شده و در      درخواست
هاي خودشان را به  واقع دانشجويان خواسته

هـا     اتفاقا همين تجـربـه  .  حکومت تحميل کنند
دهد وقتي شعاري بـه فـراگـيـري          نشان مي

هـاي     تک دانشجويان اسـت، هـمـان آدم        تک
آيند و مقاومت جانانـه   تفاوت به صحنه مي بي

دهند و حکومت و عواملـش را بـه        نشان مي
شود  به نظر من مي.  کنند نشيني وادار مي عقب

از همين وقايع اخير اين را آموخت کـه ايـن       
بدنه دانشگاه همان بدنه اي است کـه بـراي       
مطالبات سياسي حاضر نيست بـه صـحـنـه       
بيايد و هزينه بدهد اما براي مطالباتي کـه بـا     

آيد و تا  مي,  اش در ارتباط است زندگي واقعي
تواند حکومت را هم به  ايستد و مي آخرش مي

 .نشيني وادار کند عقب



 ١۵۶اتحـاد کـار     ٨صفحـه     ١۳٨۷تيـر    

 7صفحه 
ريزي و بحث و مطالعه جـدي در     البته برنامه

هائـي را     توان عرصه مورد اين که چگونه مي
ها، نه روي کاغذ و  گشود که اتحاد بين جنبش

که به واقع در خيابان اتفاق بيـفـتـد،    ,  پالکارد
اين هم يک مسير طوالني و صعـب ديـگـري      
است که پيمودنش نياز به پايداري و خستگي 

 . ناپذيري دارد
 

آقاي پالسچي شما بعنوان روزنامه نگار و   

اي در مورد  توانيد به نکته فعال سياسي مي

 سال پيش اشاره کنيد؟ ۹تير  ۱٨

ببينيد در واقع چون من مستقيم در :  پالسچي
تير حضور داشتم و بـعـدش هـم       ۱٨جريان 

بـايـد   .  البته مدتي بازداشت و در زندان بـودم 
تير اتفاق افتاد، در  ۱٨بگويم آن چيزي که در 

. واقع دستاورد يک جنبش آزاديخواهـي بـود    
بطور مشخص دستاورد جنبش دانشـجـوئـي    

شود روي آن قـلـم    بود که به اين راحتي نمي
شود آن را از حافظه تاريخ  قرمز کشيد و نمي

آذر    ۱٦در واقع اتفاقي که بـراي      .  پاک کرد
آذر راديـو و تـلـويـزيـون           ۱٦افتاده و روز 

وابسته به حکومت ايران با پخش سرود يـار  
دبستاني من و پخش تصويـرهـاي آرشـيـو       

آذر رابعنوان  ۱٦تلويزيون تالش مي کنند که 
يک روز جنبشي درعرصه نمادين ادغام کنند 

آذر مربوط  ۱٦و با اين توضيح که به هرحال 
ايـن  ,  به زمانه ديگري و حکومت ديگري بوده

 .تير بکنند ۱٨توانند با  کار را نمي
, تير بـود  ۱٨همين چند روز پيش که سالگرد 

عليرغم اينکه هيچ تشکل دانشجوئي و طـيـف   
دانشجوئي اعالم تجمعي نکرده بود و عليرغم 

ها از يک هفته قبلش تعطيل بـود   اينکه خوابگاه
و امتحانات دانشجويان تمام شده بود و در     

کـل  ,  واقع دانشگاه در تعطيلي بسـر مـيـبـرد      
جلوي دانشگاه تهران تا ميـدان  ,  ميدان انقالب

ولي عصر و چهار ولي عصر در مـحـاصـره    
هاي انتظامي و گارد ويژه و    گشت.  پليس بود

ايـن  .  نيروهاي امنيتي حضور جدي داشـتـنـد   
تير دستاورد يک جنبـش   ۱٨دهد که  نشان مي

بـعـنـوان    ,  است و در تاريخ ايران خواهد ماند
روزي که جنبش آزاديخواهي ايران در واقـع    

 . آن را آفريد و آن را حفظ خواهد کرد

ايجاد آن را جامه عمل بپـوشـانـد و اگـر         

چه موانع و مشکـالتـي را     ,  اينچنين نيست

 بينيد؟ فراروي اين مسئله مي
 

کـنـم کـه جـنـبـش              من تصور مـي :  جباري
دانشجوئي و شوراي دانشجوئي سـراسـري   
ايران از زماني که بوجود آمده تا بـه امـروز     
که به اصطالح مراحـل تـحـول خـودش را           
پيموده، تغيير ماهوي کرده يعني در حالي که 

واقعـا ايـن     ,  در آغاز تشکيل شوراي اسالمي
اي مي شود گفت که در اختيار  شورا تا اندازه

ولـي  ,  مجامع دولتي و نهادهاي دولـتـي بـود     
تدريج راه مستقل خودش را پيدا کـرده و       به

يکي از عواملي که .  رود در آن راه به پيش مي
نيازهائي است کـه    ,  در اين مسئله موثر بوده

به تقويت جنبش دانشجوئي در سطح جامعـه  
شده و ما مي بينيم که بـتـدريـج       احساس مي

هاي جنبش اجتماعي دانشجويي چپ و    گروه
يا جنبش دانشجويي آزادي و برابري، جنبش 

هاي سوسياليستي  ها يعني جمع سوسياليست
هاي دمکرات دانشـجـوئـي،       دانشجوئي، جمع

اند و اين دليل بر اين  بتدريج اينها شکل گرفته
هاي تازه در جنبش  است که ضرورت گفتمان

دانشجوئي بوجود آمده و اينها را با خـودش  
به جلو کشيده و اينها هم خودشان با تاثيري 
که بر مجموعه بدنه جنبـش دانشـجـوئـي و         

هـا     جنبش در واقع شوراي اسالمي دانشگـاه 
بتدريج اينها را رو بـه سـمـت            ,  اند گذاشته

اند و آنها را    تر شدن به پيش کشيده رايکاليزه
. انـد    به استقالل خودشان نـزديـکـتـر کـرده       

کنيم که واقـعـا    بنابراين ما امروز احساس مي
در مقايسه با زماني که شوراهاي دانشـگـاه     

اوال اينها تواندمنـدتـر و ثـانـيـا          ,  تشکيل شد
هـا     اند و در تـمـام دانشـگـاه         فراگيرتر شده

اند اجتماعات خودشان را بگسترند و  توانسته
يـعـنـي    ,  در عين حال چند گفتماني شده انـد   

هاي متعددي در جنبش دانشـجـوئـي       گفتمان
تواند مکمل ديـگـري    پيدا شده که هر کدام مي

البته اگراين حرکت بااستحکام بيشتري  .  باشد
پيش برود و اينها در جهت نزديک شـدن بـه     
همديگر و پرکردن خالء موجـود در مـيـان        

هاي بزرگتر  هاي مختلف اين جنبش گام بخش
کـنـم      و موثرتري بردارند که من تصور مـي   

خودبخود درطول زمان وبه مرورزمان چنين 
ضرورتي احساس خواهد شد و ايـن اقـدام       

در انسجام وقـدرتـمـنـدي       ,  عملي خواهد شد

 ۹صفحه  بيشتر جنبش دانشجوئي 

آقاي جباري با اين سئوال شروع مي کنيم         

سال از روزي را که       ۹که جنبش دانشجوئي    

توان آن را فراموش کرد و        به هيچ وجه نمي   

يا از آن درس نياموخت، پشت سر گذاشته         

شما به عنوان ناظري که مسائل            .است

ممکن است    ,کنيد گيري مي   دانشجوئي را پي  

بفرمائيد امروز جنبش دانشجوئي در چه        

 ۱٨موقعيتي قرار دارد و چه درس هائي از          

 سال پيش آموخته است؟ ۹تير 

جنبش دانشجوئي همراه با             :  جباري
ها، وجدان      نويسندگان و صاحبان رسانه      

دهد و راهنماي      بيدار جامعه را تشکيل مي      
حرکت جامعه به سوي تعالي و ترقي آن             

آذر   ۱٦همين جنبش دانشجوئي در        .  است
بر اساس و       ۷٨تير    ۱٨و هم در       ۳۲سال  

درپي اتفاقات اجتماعي و سياسي بزرگي که        
در آن روز و در هر دو تاريخ براي مردم              
ايران و بخصوص براي روشنفکران ايران         
پيش آمده بود، شکل گرفت و با قدرت تمام           
به طي مسير خودش ادامه داده و ميدهد و با          

ها و تمام مشکالتي      درتمام مضيقه ,  وجود اين 
که هر دو دولت چه در گذشته و چه در حال            

هائي   براي پيشروي آن ايجاد کردند و سنگ       
روز ستبرتر    به  اند، روز   که در راهش گذاشته   

دهد   و نيرومندتر به حرکت خودش ادامه مي       
تمام .  شود  تر مي   و به اهداف خودش نزديک     

ها و گاه     ها و زندان    بگير و ببندها و شکنجه     
احکام بسيار بسيار باالتري که براي اعضاي       

از جمله  ,  جنبش دانشجوئي در نظر گرفتند      
نمونه بارزش را مثآل در مورد احمد باطبي           
ديديم که حکم اعدام فقط به خاطر حمل يک           
لباس خون آلود يک مجروح براي او در نظر          

ها    گرفته شد، باوجود تمام اين مضيقه            
کنم امروز جنبش     من تصور مي  ,  ها  ودشواري

دانشجوئي به مراتب از گذشته و از زماني که 
کند   برومندتر وستبرتر حرکت مي   ,  شروع شد 

و هيچ عاملي نتوانسته در راه آن مشکل              
 .ايجاد کند و خللي بر آن وارد کند

 

امروز با توجه به همه نکاتي       ,  آقاي جباري 

پس از اين راهپيمائي    ,  که شما اشاره کرديد   

پر فراز و نشيب و مبارزه سخت و طاقت           

فرساي دانشجويان در مقاطع مختلف، اين       

جنبش تاچه اندازه توانسته است به مسئله       

اساسي و بنيادي جنبش دانشجوئي يعني       

البته منظورم تشکل       ,  مسئله تشکل   

 نزديک بشود و برپائي و , سراسري است

 سوئيس -راديو پيام آزادي
 

 از گذشته ستبرتربرومندتر و  جنبش دانشجوئي
 

 عضو کانون نويسندگان ايران_ گفتگو با عليرضا جباري 



 ٩صفحـه    ١۳٨۷تيـر    ١۵۶اتحـاد کـار     

 ۸صفحه 
من فکر مي کـنـم     .  بسيار موثرتر خواهد بود

اين مدت زمـانـي کـه از تـداوم جـنـبـش                  
نسبت ,  دانشجوئي در جمهوري اسالم گذشته

به طول زمان موثرتر و کارسازتـر بـوده و       
ميتواند از اين هم بهتر باشد و در اين مسيـر  
دارد حرکت ميکند و باالخره ما شـاهـد ايـن      
انسجام بيشتر خواهيم بود هرچند که امروزه 

هائي در رابـطـه مـيـان ايـن           گداري خالء گاه
هاي متفـاوت دانشـجـوئـي مشـاهـده            گروه
تصور مي کنم اينها با تأثيـرگـذاري   .  شود مي

با تعامـل  ,  متقابل بتوانند به هم نزديکترشوند
و خودشان را به جائي برسانند که بتـوانـنـد    
, يک حرف اساسي را درمقابل گفتمان حـاکـم  

 .به جامعه منتقل کنند
 

جنبش دانشجوئي طي سال     ,  آقاي جباري 

رخداد يک رشته   ,  گذشته و تا همين امروز     

تحرکات اعتراضي گسترده و فراگير و با         

توانيم بگوئيم اعتراض      اندکي تسامح مي   

توده اي را که نسبتاً  هم موفق بوده شاهد           

شود اشاره کرد به        البته مي .  بوده است 

هاي شيراز و سهند        اعتراضات دانشگاه 

تبريز و تربيت معلم و آخرين مورد شايد          

اعتراضاتي باشد که در دانشگاه زنجان          

شما داليل اين موفقيت    .  صورت گرفته است  

 دانيد؟ را در چه عامل و يا عواملي مي

من اين موفقيت را در نيازهاي            :  جباري
بينيم يعني تصور من اين است         اجتماعي مي 

که نيازهاي جامعه ما که در واقع حدود              
سال از گفتمان        ۱۵۰تا      ۱۰۰نزديک به     

دمکراسي که خودش واپس مانده، تجلي            
هاي خودش را و آن چيزي را که تا            خواست

به امروز آنطوري که بايد و شايد نتوانسته          
به آن دست پيدا کند ولي مرتبا به اصطالح            

اي هم ميتواند در       تا اندازه ,  پس رانده شده   
يعني يکي از     .  جنبش دانشجوئي پيدا کند      

تواند اين گفتمان را بارزتر،        عناصري که مي  
هاي   همين گفتمان ,  واضح تر و پربارتر کند     

متعدد جنبش دانشجوئي است که در واقع در        
توانند و      پروسه انسجام خودشان مي        

اي    اند به اين حرکت جان تازه              توانسته
اي   گونه عامل بازدارنده    ببخشند و مسلما هيچ   

نخواهد توانست در بلندمدت جلوي اين             
دانيم،    همانطوري که مي    .  حرکت را بگيرد   

با وجود اين که هر     ,  بينيم و شاهد هستيم     مي
اي و به اصطالح            روز مشکالت تازه      

اي را      اي، ايذاهاي تازه       برخوردهاي تازه  
, نسبت به جنبش دانشجوئي شاهد هستيم         

در ,  همين اتفاقاتي که شما االن اشاره کرديد       
عرض همين چند ماه گذشته در جنبش              
دانشجوئي رخ داده و در واقع اينها را اعتال           

 اين دليل بر اين است که هيچ عاملي , بخشيده

از ,  تواند در بلند مدت جنبش مردمي           نمي
جمله جنبش دانشجوئي را مهار کند و مانع           

من تصورم همين   .  حرکت آن به پيش شود     
هائي که شما اشاره      است در مورد اين نمونه    

هاي اجتماعي    همين است که ضرورت   .  کرديد
و گسترش انسجام درخود جنبش دانشجوئي      
و در واقع حرکت به سوي اعتالي بيشتر اين          

ها پيش بيايد     جنبش سبب شده که اين حرکت     
از .  هائي همراه باشد    و جابجا هم با پيروزي     

جمله پيروزي نسبي در تبريز، پيروزي در          
تربيت معلم، پيروزي نسبي در زنجان و             
شيراز که همه اينها در واقع همراه با                  

توان گفت که به بخشي از               مسامحه مي  
و قطعا اين حرکت    .  اند  هاي خود رسيده    هدف

اي خواهد يافت و          در آينده بعدهاي تازه      
انسجام بيشتري خواهد گرفت و به طرف           

هاي متعدد    يگانگي بيشتر در عين حال گفتمان     
 .به پيش خواهد رفت

 

با توجه به تحوالت اخيري که      ,  آقاي جباري 

در کشور رخ داده، بيشتر منظورم پرونده        

اتمي ايران و تحوالتي که حول آن رخ داده،          

امروزکشوردرشرايط خطرناکي قرار گرفته    

حتي اگر حمالت نظامي هم صورت        .  است

هاي اقتصادي و         نگيرد، همين تحريم     

موقعيت منزوي ايران در جهان موجب شده       

که فشارهاي سنگيني به مردم وارد شود و        

موجب شده که اقتصاد کشور به سمت            

تورم لجام گسيخته و     .  ويراني رانده شود  

اي را براي مردم        مشکالت عديده ,  گراني

. فراهم کرده و همچنين براي دانشجويان        

خواستم از شما خواهش کنم بفرماييد          مي

که جنبش دانشجوئي براي اينکه بتواند         

هاي اجتماعي    پيوند خود را با ديگر جنبش      

هائي   گسترش بدهد و مستحکم کند، چه راه      

 را چگونه بايد طي کند؟

پيوند و انسجام جنبش دانشجوئي و       :  جباري
يک ,  در واقع پيوستن آن به جنبش ملي ايران       

به اين دليل که اوال     .  امر محتوم وناگزير است   
دانشجو ,  همانطور که اول هم اشاره کردم        

وجدان بيدار جامعه است و در موقعيت تفکر         
يابي قرار    در موقعيت سازمان   ,  قرار گرفته 

خودبخود جنبش مردمي    ,  گرفته و در ثاني    
, گيري است و جابجا       ايران در حال شکل     

يک .  شود   نمودهايي از آن مشاهده مي         
, هايي"ان جي او   ",  هايي  گروه,  هايي  سازمان

آيد که    هاي غير دولتي بوجود مي      يک سازمان 
هاي حقوق    اينها در راه باال بردن گفتمان         

. بشري و دمکراسي در حال حرکت هستند         
بنابراين جنبش دانشجوئي را هم که خود            
جزئي از بدنه جامعه است و در واقع خود             

تري زندگي    اين دانشجويان دريک بدنه وسيع    
 کنند که با گوشت و پوست و استخوان  مي

خودشان فشارهاي اجتماعي را درک              
کنند، شرايط ناگوار اجتماعي را درک              مي
توانيم اين را منکر بشويم که        ما نمي .  کنند  مي

, عنوان جزئي از بدنه جامعه         خودبخود به 
, ور و فرهيخته از بدنه جامعه         جزئي انديشه 

خودبخود به اين پيوند کشيده خواهد شد و          
کنم   در اين پيوند وجود دارد و من تصور مي        

يکي از پيشتازان اين پيوند است يکي از              
پيشتازان اين حرکت اجتماعي به سوي             

هاي حقوق بشري     دمکراسي و تعميق گفتمان   
بنابراين خودبخود با تعميق اين           .  هست

ها و نيازها که      حرکت، با تعميق اين ضرورت    
ما در جهت آن گام برميداريم و خودبخود           

ها و مسئله جنگ و مسائل            مسئله تحريم 
ديگري از اين قبيل هم عوامل موثر بر آن را           
تشکيل ميدهد و روز به روز مردم احساس          
دشواري بيشتري حتي در زندگي روزمره         

ما شاهد تعميق اين پيوند      ,  کنند  خودشان مي 
هاي   و پيش رفتن آن در راستاي تحقق آرمان       

حتي افزونتر مردم ايران هستيم که واپس           
نگه داشته شده و عقب افتاه و بنابراين               

يعني در  .  خودبخود اين تحصيل حاصل است    
. تر هم خواهد آمد      حقيقت پيش آمده و پيش     

البته نقش خود اين پيشتاز روشنفکري و            
نقش پيشتازهائي که االن فعال هستند در            
حرکت نمائي از جمله کارگراني که واقعا            
تحت شرايط دشواري که برايشان فراهم           
شده، روز به روز اعتالي جنبش آنها بيشتر         
احساس مي شود و روز به روز به طرف             

شان بيشتر  تعميق و گسترش حرکت اجتماعي
کنم که      روند و من تصور مي           پيش مي  

همپاهاي آنها در جنبش فعلي در حرکت             
اجتماعي فعلي جنبش دانشجوئي، جنبش           
زنان و روشنفکران جامعه هم به پيش حرکت        

 10صفحه    .کنند مي
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اي را به        اگر مايليد نکته    ,  آقاي جباري  

هايتان اضافه کنيد، ميکروفن دراختيار       گفته

 .شماست

نکته اي را بايد اينجا اضافه کنم و آن   : جباري
اين است که همانطور که ضرورت يگانگي و         
انسجام در جنبش دانشجوئي احساس             

هاي   شود که همين ضرورت در جنبش          مي
ديگر از جمله در جنبش زنان، جنبش صلح و          

شود و بايد     جنبش کارگري هم احساس مي     
, درک بشود و بايد درامتداد آن حرکت بشود       

ها   هائي درهرکدام از اين جنبش   ما شاهد تفرق
بينيم که در جنبش صلح سه         مثال مي .  هستيم

يکي  کميته   :  حرکت وسه گفتمان بوجود آمده    
ضد جنگ است و يکي شوراي ملي صلح             
است و يکي مادران صلح است که هر کدام از    

اي   هاي جداگانه   ها براي خودشان گفتمان     اين
صورت   اند به   برند و نتوانسته    پيش مي   را به 

يک حرکت ملي در بيايند و همه آحاد ملت را           
و پيشاهنگان جامعه را در بر بگيرند و اينها           

همينطور .  همه را زير يک لوا فراهم بياورند        
جنبش :  ما چند تا جنبش داريم     ,  جنبش زنان 

کمپين يک ميليون امضاء داريم، انديشه زنان        
داريم و کتابخانه پروين دولت آبادي داريم،         

هاي   اينهادرواقع حرکت .  ديگرچيزها هم داريم  
هر چند که   .  جدا از هم را به پيش مي برند          

ولي ,  هائي دارند   گداري يک نقطه مشترک     گاه
ها هنوز    در اين حرکت   ,  انسجامي که بايد   

و همچنين  .  شود  بوجود نيامده و مشاهده نمي    
چنين مشکالتي  ,  در جنبش کارگري هم جابجا    

هر چند که توانسته    ,  شود  در آن احساس مي   
تا به امروز حرکت خودش را به پيش ادامه           

نظرم مهم    البته آن چيزي که يبشتر به      .  بدهد
هاي    اين انسجام دروني جنبش       ,  آيد   مي

در پايان در   .  مختلف و جنبش ملي ايران است     
اي که در      هاي پراکنده   واقع همه اين جنبش    

حال حاضر وجود دارد و در هر قسمت ما            
هاي    ها و سازمان       شاهد تقسيم به گروه      

سوي انسجام و      حرکتي به ,  جداگانه هستيم 
يگانگي طي کنند و به آن انسجامي نزديک            
شوند که يک گفتمان واحد بتواند در سرتاسر    
جامعه بوجود بياد وما را در جهت دمکراسي        
و تامين حقوق انساني جامعه خودمان که           

هاي سال از آن دريع داشته شده، به              سال
داشته   پيش ببرد و ما را به آن هدف دور نگه          

تک    خودمان برساند و اين جز اراده تک            
در ,  هاي اجتماعي   افرادي که در اين حرکت      

هاي پراکنده سهيم هستند، هيچ          اين جنبش 
اي ندارد، هيچ        عاملي ندارد، هيچ وسيله       

امکاني براي پيروزيش مطرح نيست و ما بايد        
اين انسجام ارادي و خودخواسته نيروها را         
بتوانيم فراهم کنيم براي رسيدن به اين هدف        

 . بزرگ خودمان

 :برخيز و بكوب سر زشهشيخ 
 .چون آهن كان به پتك كوبند

 
 ني، ني، غلط ام، نه آهن است اين،

 و گند؛  بل مشته ي خردي از گچ 
 

 :بس انگل و كرم   زايشكده ي 
 .گندان و پلشت، لوش مانند

 
 يك كوزه ي پر ترك، كه يابي
 .پا تابه سرش پر از بش و بند

 
 بس اين كه، به ضربت سرانگشت،

 .برآن بزني تلنگري چند
 

 اين كوزه، چو نيك بنگري، ليك،
 :وحشت كده اي ست افعي آكند

 
 هر افعي ي او از اژدهايان

 .آبستن صد هزار فرزند
 

 چون بشكني اش، هزار اژدر
 .خواهد به هزار سو پراكند

 
 آنگاه بود نبرد دشوار

 !كاغازدت، اي يل خردمند
 

 بايد باشند با تومردم
 .آماده ي يورش و پدآفند

 
 اين گونه مگر توان، سرانجام،
 .اين تخمه زبيخ و بن برافكند

 
 وآزادي و داد را به شادي
 .پرچم بفراشت بر دماوند

 
 

 2008هيجدهم خرداد 
 

 بيدركجاي لندن
 
 :تو مشت درشت روزگاري ”*

 .”از گردش قرن ها پس افكند
 بهار                               

 !دانشجو، اي يل خردمند
 !اي مادر ميهن از تو خرسند

 
 :با نام تو جويش است و دانش 

 .پيشاوند اين وآن پساوند
 

 در سر خرد تو از فريدون
 .زال خون در آوند  وز رستم 

 
 نيروي تو همطراز توفان،
 همت به بلندي ي دماوند

 
 ستواري ي توست كوه البرز؛
 .پيگيري ي توست رود اروند

 
 :روشنگر آسمان مايي 

 .چون خور كه فرا دمد ز الوند
 

 !باخيزش ات، اي پگاهي اختر
 .اميد زند به ما شكرخند

 
 اي پيشرو دلير مردم

 !در راه رها شدن زهر بند
 

 وقت است كه استوار داري
 .با اهل ديار خويش پيوند

 
 :پشت اند و پناه مردمان ات

 .وآن نيز به جان، به جان ت سوگند
 

 كردن رمگي ي شيخ تا كي؟
 اين گرگ شبان گرفته تا چند؟

 
 پندي دو دهم تورا، پدر وار،
 :هر چند كه بي نيازي از پند 

 
 تا! ترفند زن است شيخ، هان
 .ديگر نزند ره ات به ترفند

 
 با زور جواني ات بياميز

 .اين كينه كه سينه ات بياكند
 
 :مردماني   * ”تو مشت درشت“

 از خشم فشرده شان پس افكند

 اسماعيل خوئي
 

 !دانشجو، اي يل خردمند
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خاموش کردن صداي اعتراض وآزاديخواهي 
تاکنون نـاکـام     ,  دانشجويان، متوسل گرديده

ها و نشريات دانشجويي با  تشکل.  مانده است
هاي گوناگون، و از جمله با گـرايـش      گرايش
هاي چپ اعالم موجوديـت   ها و آرمان انديشه

شـان ادامـه        کرده و به مقاومت و مـبـارزه    
اين مبارزات نه تنها در ميان جمعيت .  دهند مي
ميليوني دانشجويان کشـور کـه وزنـه           ۵/۲

بسيار مهمي درمناسبات و تحرکات اجتماعي 
شود، بـلـکـه در بـيـن ديـگـر                 محسوب مي

 .شود انداز مي هاي جاري نيز طنين جنبش
 

جنبش مقاومت و مبارزه زنان ايـران، کـه       -
همچنان پايدارترين جنبش هاي اجتمـاعـي و     
فرهنگي دوره حاکميت رژيـم اسـالمـي بـه           

آيد، در ايـن دوره نـيـز بـراي                حساب مي
پاسداري و يا مطالبه حقوق انساني وابتدايـي  
زنان جامعه ما از پاي نايستاده است، هرچند 

هـاي آن، در         ها و حـرکـت       که عمده تالش
. اي تدافعي داشته اسـت  شرايط موجود، جنبه

اعتراض عليه تبعيضات آشکار، عليه سهمـيـه   
ها و عـلـيـه         بندي جنسيتي ورودي دانشگاه

و    » حمايت خانواده« اليحه جديد به اصطالح 
خواست لغو قوانين ظالمانه و ضـد زن، و          
همچنين افشاگري و اقدام جسـورانـه بـراي      
برگزاري مراسم روز زن و تجمعات ديگر، از 

هاي فعاالن جـنـبـش زنـان، بـا           جمله حرکت
و    » قانوني« وجود همه فشارها و پيگردهاي 
 .غيرقانوني عليه آنان، بوده است

 

اي    اعتراضات و تظاهرات جمعي و تـوده       -
عليه تبعيضات، تضييقات و سـلـب حـقـوق         

هاي ساکن ايران به اشکـال مـخـتـلـف،         مليت
خصوصاً در کـردسـتـان، آذربـايـجـان و             
بلوچستان، در اين دوره نيـز ادامـه يـافـت،         

هاي نـظـامـي     ضمن آنکه تحرکات و درگيري
اي هم در مـرزهـاي بـلـوچسـتـان و                تازه

کردستان به وقوع پيوست که طبق مـعـمـول،    
همراه با تهاجم شديدتر و سرکوب وحشيانـه  

هاي حکومتي عليه معترضـان   از سوي ارگان
ها نـفـر در        اعدام ده.  و مردم اين مناطق بود

بلوچستان و کردستان به اتهامـاتـي نـظـيـر        
 »تجزيه طـلـبـي     « و  » وابستگي به بيگانگان« 

بـا  .  نشانه بارزي از اين سرکـوبـگـري بـود      
هاي حق طلبانه جنبش اقـوام     اينهمه، خواست

هـا و       هاي ايران با تشکيـل انـجـمـن       و مليت
نهادهاي فرهنگي و مدني و اجـتـمـاعـي، بـا          
انتشار نشريات و با سازماندهي اعتـراضـات   
مــوردي در کــردســتــان، آذربــايــجــان و          

 .خوزستان، همچنان پيگيري شده است
 

تجمعات و تظاهرات صنفي معلمان، که در     -
هاي نزديک به يک ميليون نـفـر      واقع خواست

دهـد، در       فرهنگيان کشور را بـازتـاب مـي       

 12صفحه  شهرهاي مختلف 

در بحبوحه بحران فراگير سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي که جامعه ما، تـحـت حـاکـمـيـت         
جمهوري اسالمي را در بر گرفته و همراه و   

هاي اتمي توسط  مرتبط با آن، پيشبرد برنامه
الملـلـي    اين رژيم نيز به يک بحران بزرگ بين

تبديل گرديده است، تمايز ميان عوامل داخلي 
و خارجي، مسائل سياسي و اقتصادي، و يـا    

ها و رونـدهـاي زودگـذر از           تفکيک تاکتيک
هاي استراتژيک، کاريست  مالحظات و گرايش

هاي مقـطـعـي در بـحـران،           فروکش:  دشوار
هايي را درباره مذاکره و مصالحـه   خوشبيني
ها  زند ولي تشديد دوباره رجزخواني دامن مي

و تهديدات نظامي، شبح جنگ را مسـتـولـي        
هاي اتمي، حفظ  در پي ماجراجويي.  گرداند مي

موقعيت و تأمين بقاي رژيم استبداد مذهـبـي   
تعقيب ميگردد و در همين آشفته بـازار، بـه       

ها  روزي اکثريت عظيم مردم، ثروت بهاي سيه
هاي کالني دست به دست و انباشته  وسرمايه

 .شود مي
هاي خودکامه، خـاصـه از نـوع           در حکومت

مذهبي آن که اقشار و طبقات اجتماعي غالبـاً  
ها، و از    از امکان بيان آزاد مسائل و خواست

هاي مستقل و نـمـايـنـدگـان         ها، تشکل رسانه
واقعي خود محرومند، طرح مطالبات، مقاومت 
و مبارزات آنها نيز، به ناگزير، در اشکـال و    

هاي پيچيده و گـونـاگـونـي ظـاهـر              عرصه
شوند که اين نيز به نوبه خود، تحليل دقيق  مي

و جامع اوضاع سياسـي و اجـتـمـاعـي را            
 .سازد دشوارتر مي

تالش براي ترسيم خطوط اصلي و برجسـتـه   
اين مجموعه پيچيده و ابهام آميز، که واقعيت 
حيات جاري جامعه ما را در مقطع کـنـونـي      

توانـد تصـويـر نسـبـتـاً            دهد، مي تشکيل مي
روشني از تحوالت داخلي، و تحوالت خارجي 
در ارتباط با آن، طي دو سال گذشته و چشم 

بـر پـايـه      .  دهد انداز احتماالت آينده به دست 
اين مالحظات و با مروري بـه رويـدادهـا و        

توان بـه اجـمـال       روندهاي دوره دوساله مي
 :نکات زير را برشمرد

 
هاي اجتمـاعـي    استمرار و گسترش جنبش  -۱

بيـنـي    هاي گوناگون، چنان که پيش در عرصه
 شد،طرح حاکمان براي بازگرداندن اوضاع  مي

بر  ۱۳٦۰به عقب و تحميل دوباره شرايط دهه
هـاي اصـلـي         جامعه را که يکي از مأموريت

نژاد بود، نقش بـر   سرکار آمدن دولت احمدي
هـا و       به رغم همه سـرکـوبـگـري      .  آب کرد

آور رژيم اسـالمـي،    گونه تمهيدات اختناق همه
. هاي جاري اجتـمـاعـي ادامـه يـافـت           جنبش

هرچند که فعاالن آن باز هم متحمل صدمـات  
سنگين اعدام، حبس و شـکـنـجـه، اخـراج و          

تالش براي پـايـه     .  تر شدند محروميت افزون
هاي مستقل و آزاد، به ويـژه در     ريزي تشکل

ميان کارگران، دانشجويان و معلمان، در ايـن  
هـاي     با وجـود نشـانـه       . دوره چشمگير بود

روشني از همبستگي و پيوند در مـيـان ايـن      
ها، فقدان ارتباط و هماهنگي کافـي در     جنبش

بين آنها همچنان يکي از کمبودهاي اسـاسـي   
گيري جـنـبـش       بوده که تاکنون مانع از شکل

 .مقاومت و اعتراض سراسري شده است
 

ها، طي ايـن دوره،     ترين اين جنبش گسترده  -
ها و پيکارهاي کارگران و زحمتکـشـان    تالش

وقـفـه رژيـم و           بود که در برابر تعرض بي
مانده حقوق و    داران، به دفاع از باقي سرمايه

دستاوردهاي صنفـي و اجـتـمـاعـي خـود             
مبارزه جاري طبقه کارگـر ايـران،     .  پرداختند

اي بـراي       در شرايط حاکم، در واقع مبـارزه 
رغـم     اين مبارزات، به.  حق حيات و کار است

تکرار و تعدد آنها، کماکان پراکنـده بـوده و       
بنابراين، از تأثيرگذاري کـافـي بـرخـوردار         

گيري نهادهاي مستـقـل    اما روند شکل.  نيست
کارگري که از چند سال پيش شروع شـده و    
در اين دوره هم با ايستادگي شجـاعـانـه در      
برابر تهاجمات حکومتي استمرار يافته اسـت،  

گـيـري      اي را براي طرح و پـي      امکانات تازه
هـاي حـق طـلـبـانـه کـارگـران و                  خواست

المللي، فراهم  زحمتکشان، در سطح ملي و بين
 .کرده است

 

هـا     بيشترين حجم فشارها و مـحـدوديـت       -
متوجه جنبش دانشجويي ايران و بـه قصـد       

ها و نهادهاي نوخاستـه   درهم شکستن هسته
امـا رژيـم     .  و مستقل دانشجويان بوده اسـت 

اي، از تصفيـه و     اسالمي که به هرگونه حربه
اخراج گرفته تا شکنجه و زنـدان و گسـيـل          

 اللهي، براي  داشتن مزدوران بسيجي و حزب

 گروه تدارک سياسي کنگره هشتم سازمان
 

 اندازها و سياست ما اوضاع سياسي، چشم
کميته مرکزي سازمان به منظور تدارک کنگره هشتم، چند گروه کار تشکيل داد تا مـوضـوعـات در      

متني که منتشر .  سپرده شد » گروه تدارک سياسي کنگره« سند سياسي به .  دستور را تدارک نمايند 

شود نتيجه تالش اين گروه کار است که به عنوان مبناي بحث سياسي دراخـتـيـار تشـکـيـالت          مي

کميته مرکزي سازمان پس از دريافت پيشـنـهـادات،    .  گيرد سازمان و عالقمندان به اين بحث، قرار مي

 .براي اظهار نظر وتصويب در اختيار کنگره قرارمي دهد, انتقادات واصالحات، اين متن را نهائي کرده



 ١۵۶اتحـاد کـار     ١۲صفحـه     ١۳٨۷تيـر    

  11صفحه 
در چند مقطع صورت گرفت کـه بـا وجـود        

مأموران امنيتي و انتظـامـي رژيـم و          تهاجم
گـيـري    دستگيري گروه کثيري از آنان، به پي

ديـگـر اقشـار و        .  مطالبات خود پرداخـتـنـد   
هاي جنبش اجتماعي روشنفکران ايـران   گروه

و به ويژه کانون نويسنـدگـان ايـران، عـده         
هـا، وکـال و          زيادي از استـادان دانشـگـاه     

حقوقدانان، هنرمندان و گـروه کـثـيـري از           
نگاران و فعاالن فرهنگي و اجتماعي،  روزنامه

خواهانـه و     هاي آزادي اعتراضات و خواست
هـا،     عدالت طلبانه خود را با صدور اعالمـيـه  

هاي همبستگي، برگزاري اجتماعـات و     بيانيه
. هـاي ديـگـر آشـکـار سـاخـتـنـد                  به شکل
هاي زندانيان سياسي، و از جـملـه          خانواده

، با تـجـمـعـات در         » ٦۷دادخواهان کشتار « 
برابر ارگانهاي حکومـتـي و يـا بـرگـزاري            
مراسم، به افشاگري درباره جنايات رژيـم و    

هايشان بـراي روشـن شـدن           طرح خواست
. حقايق و اجراي عدالت، استمرار بخشـيـدنـد   

گيري از ابـزار     جوانان و دانشجويان، با بهره
انـدازي     و امکانات نوين ارتباطـي و بـا راه        

، به مقـابلـه   » وبالگ« و  » سايت« صدها هزار 
با سدهاي سانسور و خفقان بـرخـاسـتـه و       

شـان   طلبي صداهاي اعتراض، افشاگري و حق
ديـگـري      » مشغله« اين نيز .  را رساتر کردند

براي سانسورچيان رژيم شـده کـه بـا بـه           
هـا هـم      بندکشيدن مبارزات و بستن روزنامه

کردن صداها و متوقف کردن  قادر به خاموش
 .است  هاي اجتماعي نشده جنبش

 

هاي اجتماعي و مقابله بـا     سرکوب جنبش  -۲
اي    بحران اتمي گريبانگير رژيم، دو مسـئلـه    

بوده که ضمن ارتباط متقابل و تأثيـرگـذاري   
بر يکديگر، در اين دوره، تغييـر و تـحـوالت        
دروني جمهوري اسالمي را نيز تحت تـأثـيـر    

هـا و       جـدا از رقـابـت       .  انـد    خود قرار داده
هاي سياسي و اقـتـصـادي درون           کشمکش

حکومتي که از ساليان پيش تـداوم داشـتـه،      
برخورد با اين مسائل نيز مزيد بر علت شـده  

هاي رژيم در خاموش کـردن   همه جناح:  است
صداي معترضان و سـرکـوب مـخـالـفـان             
همدست و همراهند ولي در شيوه برخورد با 

. هاي رو به گسترش اختالف نظر دارند جنبش
تمامي جريانات حکومتي خواهان پـيـشـبـرد       
برنامه اتمي اعالم شده آن هستـنـد امـا در        
نحوه مقابله با بحران جـاري و خصـوصـاً        

، » شـوراي امـنـيـت      « درپـي     هاي پي قطعنامه
مجمـوعـه ايـن مسـائـل،          .  همداستان نيستند
شد، باعث تشـديـد      بيني مي همانطور که پيش

 .منازعات داخلي حکومتگران شده است
 

و    » خـبـرگـان   « برگزاري انتخابات مجلس   -
 و  »شوراهاي اسالمي شهر و روستا«

هاي سياسي، اداري و  و نفوذ اينان در عرصه
اجرايي و اقتصادي، طي اين دوره نمايـانـتـر    

امنيتي اکنـون  _ دارودسته نظامي.  گشته است
ها، مـديـريـت       در دولت و مجلس، استانداري

هاي دولتي و بنيـادهـاي حـکـومـتـي          شرکت
اند و ديگر بـراي تصـاحـب       وغيره وارد شده

هـا و درآمـدهـاي           سهم بيشتري از دارايـي 
هـاي     خـرجـي     عمومي صرفاً متکي به خاصه

دولت در واگذاري اين طـرح يـا آن پـروژه          
 .سودآور نيستند

در کنار دستجات روحاني، و بـوروکـرات و     
تکنوکرات اليگارشي حاکم، دسـتـه ديـگـري       
وارد صحنه سياسي شده که مطالبه سهـم و    

خود را نـه در ايـدئـولـوژي            » مشروعيت« 
مذهبي و نه در تخصص فني و اداري، بلـکـه   
در نظاميگري، جنگاوري، سرکوب معارضان 

اي و    خامنه.  جويد و تأمين امنيت حاکمان مي
جناح وي که براي کـنـار زدن بـخـشـي از            
رقيبانشان به اين دسته متوسل شدند، اکنون 

اند بـلـکـه     نکرده » تکيه به سرنيزه« ديگر تنها 
 .اند نشسته »بر سر سرنيزه«
 

جناح رفسنجاني که در اثر تغيير و تحوالت   -
دوره اخير تا حدود زيادي از مجلس و دولت 
کنار گذاشته شده، با حفظ حضور و نـفـوذ       

هـاي     خود در بعضي از نهادها و دسـتـگـاه     
دولتي، و بويژه در عرصه اقتصادي، توانسته 

اش در طـيـف      است از موقعيت تضعيف شده
ايـن جـنـاح در        .  اليگارشي حاکم مراقبت کند

کوشد با تباني و دار و دسته بـا   عين حال مي
اي،    هاي درون جـنـاح خـامـنـه          برخي گروه

برداري از تحوالت  آمادگي خود را براي بهره
آتي، خصوصاً در ارتباط با بـحـران اتـمـي         

از همين رو نيز، با .  دامنگير رژيم، حفظ نمايد
انتقاد از سياست خارجي دولت احمدي نـژاد،  
سعي در مطرح کردن خود به عنـوان بـديـل      

آن دولت، در انـظـار داخـلـي و          » رو ميانه« 
اما اصالح طلبان حکومتـي، در    .  خارجي دارد

اين دوره بيش از پيش مشمول تصـفـيـه از        
هاي حکومتي قرار گرفته و به حاشـيـه    ارگان

اينان که دچار تجزيـه درونـي     .  اند رانده شده
گرديده و بعضاً نيز به دارودسته رفسنجانـي  

حتي در مـورد بـرون رفـت از            , اند پيوسته
بحران اتمي رژيم نيز از اظهار نظر صـريـح     
امتناع کرده و غالباً به انتقاد از دولـت نـهـم        

کنند که، در شرايط موجود، تفـاوت   بسنده مي
 .ندارد »چوب به مرده زدن«چنداني با 

 

هاي رژيم در چند سال گذشته بـراي   تالش  -
اي،  انرژي هسته«بسيج افکار عمومي باشعار 

نهضت ملي « و زير لواي  » ! حق مسلم ماست
، هرچند که در ابتدا به توهماتي در » اي هسته

اين باره دامن زد، نهايتاً طرفي نبست و عمـالً  
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انتخابات مجلس هشتم، طي دو سال گذشتـه،  
هاي دروني دوره  بندي همراه بااستمرار صف
اي در ميان جناح غالب،  پيشين، اختالفات تازه

اي،  يا جناح تماميت خواه، به سرکردگي خامنه
تشکيل مجلس هشـتـم نـيـز کـه          .  پديد آورد

همانند مجلس قبلي، اساساً تحـت فـرمـان و        
بعالوه قوه قضاييه، قـوه  است،  » رهبر« تابع 

هاي نظامـي و     ارگان,  مجريه، شوراي نگهبان
انتظامي وغيره که زير کنترل ولي فقيه بـوده  
و هست، تمـرکـز قـدرت و اقـتـدار فـردي               

هاي حـکـومـتـي را          اي بر غالب ارگان خامنه
فراهم آورده است، هرچند کـه انـتـخـابـات          

و تصرف رياست آن بـوسـيلـه         » خبرگان« 
رفسنجاني، اين نهاد را از حيطه کنترل کامـل  

لـکـن چـگـونـگـي         .  وي مستثني کرده اسـت   
برگزاري انتخابات دوره اخير که بـا رانـدن       

ها هم از عـرصـه       » خودي« بخش زيادي از 
 .رقابت دروني، شکلي کامالً فرمايشي يافت

روي کار آمدن دستجات جديد و نـارضـايـي    
هايي از شـريـکـان و مـاليـان             بيشتر گروه

حکومتي، همگي بيانگر اين واقعيت است کـه    
اين تمرکز قدرت و کنترل فردي ولي فقيه بـه  

اعتباري افزونتر وي فـراهـم آمـده         قيمت بي
است، صرفنظر از اين که اين امر او را بـيـش   
از هميشه مستقيماً در معرض اعتراضـات و    

 .دهد ها قرار مي هاي توده مخالفت
 

نژاد، که دولتـي ائـتـالفـي از          دولت احمدي  -
دستجات دروني جناح غالب رژيم بوده، بيش 
از پيش شکنندگي و درماندگي خود را آشکار 

که موجد مشـکـالت    » امام زمان« دولت .  کرد
افزونتر براي اکثريت وسيع مردم و بـاعـث       

هاي شديدتر در روابط خارجي بوده، در  تنش
هـاي     درون خود نيز با دعـواهـا و رقـابـت        

دارودسته احـمـدي     .  اي روبرو گرديد فزاينده
نژاد کوشيد که شايد با يکدست کردن نسبـي  
دولت و تالش براي کسب اکثريـت مـجـلـس       
هشتم، جاي پاي محکمي براي خود و حـفـظ   
مسند رياست جمهوري و قوه اجرايي بـراي    

لـکـن هـمـه       .  يک دوره ديگر، فـراهـم آورد      
تقالهاي آنها در اين باره سودي نبخشيده و   

تـاريـخ   « برعکس، نشـان داده اسـت کـه              
خود احمدي نژاد به پـايـان خـود         » مصرف

هم براي  » مقدسات« خرج از .  شود نزديک مي
پـايـگـي     اين دولت هيچ ثمري نداشته، بلکه بي

 .آنها را نيز آشکارتر کرده است
سر کار آمدن دولت نهم، همـراه بـا بـرآمـد         

اي از      تـر دسـتـه        سياسي وسيع و عـيـان    
ها بوده که در سايه عبـاي مـاليـان       حکومتي

هاي جنـگ و     حاکم پرورش يافته و در ميدان
کشتار و عرصه هاي سرکوب و شکنـجـه و     

آمـوزش   » امنيتي« زندانباني و ديگر مناصب 
ديده و اکنون در پي کسب سهمي مستقيم و   

 حضور . اند افزونتر از قدرت و ثروت برآمده
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ادعاها و دعـواهـاي درونـي مـربـوط بـه              
هم در اسـاس،   » مبارزه با مفاسد اقتصادي« 

سر و صدايي است که ازجمع دزدان در حال 
 .خيزد تقسيم غنائم برمي

 

گذشته از تقسيم وتصاحب درآمدهاي نفتي   -
سابقه، واگذاري صـنـايـع و مـعـادن و               بي

ها و مؤسسات بزرگ دولتي به بخـش   شرکت
خصوصي نيز مأموريت عمده ديگري اسـت    

مجمع تشخيص مصلحت « که پس از مصوبه 
اجراي آن هم به اين دولت محول شده  » نظام
حجم عـظـيـم مـؤسـسـات مشـمـول             .  است

خصوصي سـازي، شـامـل فـوالد، مـس،              
آلومينيم، ايران خـودرو، پـتـروشـيـمـي و             
کشتيراني، حتي در قياس با مجموعه عملکرد 
سياست خصوصي سازي دوره رفسنجـانـي   

فروش و واگـذاري    .  سابقه است نيز کامالً بي
غــالــب ايــن واحــدهــاي بــزرگ نــيــز در            

به لحاظ منافع عمومي ( نامساعدترين شرايط 
و عـمـدتـاً بـه         )  هاي متعلق به مردم و ثروت

وابستگان حکومتي و بانـدهـا و نـهـادهـاي          
. گـيـرد   گوناگون حول و حوش آنها انجام مي

ترين مدت در حـال   بزرگترين غارت در کوتاه
 .وقوع است

 

بخش مهمي از بورژوازي بزرگ، که عمدتاً   -
در زير لواي اين حکومت و يا در شراکت بـا    
گردانندگان آن نشو و نما يافـتـه اسـت، در        

المللي موجود تمايلي بـه     شرايط داخلي و بين
گذاري توليدي و بلند مدت نـدارد و       سرمايه

خواهد کـه هـرچـه از سـود و              چه بسا مي
آورد، تـا جـايـي کـه              سرمايه فراچنگ مـي 

امـا  .  تواند، به خارج از کشور منتقل نمايـد  مي
بورژوازي تجاري و داللي کـه غـالـبـاً طـي          
سالهاي اخير پايگاه مهمي را هم براي خـود    
در دوبي و ديگر مناطق حاشيه جنوبي خليـج  

در پي بـيـشـتـريـن        .  فارس ايجاد کرده است
نـه تـنـهـا       .  سودجويي از اوضاع حاکم است

خرج درآمدهاي نفتي هنگفت، بازار بسيار پـر  
رونقي را براي انواع تجارت و معامـالت ارز    
و کاالها و خدمات به وجـود آورده، بـلـکـه         

هاي بانکي و مالي بـرخـاسـتـه از        محدوديت
نـيـز      » شـوراي امـنـيـت      « هـاي       قطعنـامـه  
هـاي   اي براي فعاليت هاي مناسب تازه فرصت

 .آنها فراهم ساخته است
هـاي ويـرانـگـر        هرچند که با وجود سياست

خود رژيم در اين عرصه، سخن گـفـتـن از        
رسد و اگـر   عوامل مؤثر ديگر زائد به نظر مي

هاي اعـالم شـده بـه وسـيلـه               چه مجازات
هاي مذکور هم، فاصلـه زيـادي بـا         قطعنامه

مـانـنـد    ( اعمال تحريمهاي اقتصادي فراگيـر    
دارد، ولـي    )  ميـالدي  ۹۰تحريم عراق در دهه

واقــعــيــت آنســت کــه هــمــيــن انــدازه از           
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هـاي     ها، معامالت و طـرح      قرار دادن فعاليت
عمده اقتصادي تحـت پـوشـش اطـالعـاتـي           

بوده که تالشي آشـکـار   ...  وزارت اطالعات و
هرچه بيشتر عـرصـه      » امنيتي کردن« براي 

 .اقتصادي به وسيله جمهوري اسالمي است
 
بحران ساختاري مزمن اقتصاد ايران کـه    -۳
هـاي     رغم برخورداري از منابع و ثـروت      به

طبيعي سرشار و نيروي انسـانـي الزم، از         
پاسخگويي به نيازهاي اوليه اکثريـت مـردم     
ناتوان و فـاقـد قـدرت رقـابـت کـافـي بـا                 
محصوالت وارداتي و ورود بـه بـازارهـاي        
جهاني است و حتي از تأمين اشتغال نيـروي  
کار جوان و تحصيلکرده جـامـعـه مـا نـيـز           
درمانده است، در ايـن دوره نـيـز شـدت               

 .بيشتري يافت
کـه طـي سـه سـال           ( درآمدهاي عظيم نفتي 
ميليارد دالر بالـغ   ۱۸۰گذشته جمعاً به حدود 

چاره ساز نشده بـلـکـه بـه دلـيـل           )  شود مي
: هاي جاري رژيم مزيد بر علت گرديد سياست

با وجود همـه هشـدارهـاي کـارشـنـاسـان            
اقتصادي مستقل و حتي برخي از عـنـاصـر      

حسـاب و کـتـاب ايـن              حکومتي، تزريق بي
درآمدها در اقتصاد نابسامان موجود، همانند 

رخ داده بـود،         ۱۳۵۰آنچه در نيمه اول دهه 
ها و گرانـي   اي از تورم قيمت موج وسيع تازه

درپـي   در پي تعرضات پي.  را به ارمغان آورد
و غير قانوني دولت و شـريـکـان         » قانوني« 

دار آن عليه کارگران، اين موج جديـد   سرمايه
گراني آمده است تا باقي مانده سفره ناچـيـز   
اقشار مزد و حقوق بگـيـر و خـانـوارهـاي          

گراني و بـيـکـاري        .  محروم را نيز خالي کند
سابقه، عوارض عريان بحران اقـتـصـادي     بي

است که بر جامعه ما مستولي شده و تشديـد  
هاي  ها و فقر وتهيدستي بيشتر توده نابرابري

مردم، با همه تبعات اجتماعي ناگوار آن را به 
 .آورد همراه مي

 

درآمـدهـاي      » حساب و کـتـاب       بي« خرج   -
سرشار نفتي، به بهاي خانه خـرابـي اقشـار      
مردم، در عين حال فرصت بسيار مسـاعـدي   

هـاي حسـاب شـده و             را براي غارتـگـري  
يافته، در ميان گردانندگان حکومتي و  سازمان

دستجات گوناگون وابسته به آنـهـا فـراهـم         
، قـراردادهـاي     » انـبـانـي   « هاي  بودجه.  ميکند

ميلياردي، معامالت کالن و بنيادهاي حکومتي 
هاي بزرگ نيمه کاره و فاقد کنتـرل و     و طرح

اي بـراي       حسابرسي، خوان يغماي گستـرده 
هرکدام از جريانات و بـانـدهـاي رژيـم و             
شرکان آنها است که برحسب مـوقـعـيـت و       
مقام و زد و بندهاي فيمابين، سهمي از آن را 

در همين حال، چنين شرايطي .  به چنگ آورند
ترين زمينه بورس بازي، احـتـکـار و       مناسب

 .قاچاق انواع کاالها را فراهم آورده است
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. براي خود رژيم و طرفداران آن تبديل گرديد
هاي حکومتي در ايـن   واقعيات عيني، دغلبازي

زمينه را برمال و بر اکثريـت وسـيـع مـردم         
آشکار کرد که اگر دستيابـي بـه اسـتـفـاده          

هـا     اي حق همه ملت آميز از انرژي هسته صلح
از آزادي، و از جمله ايران است، برخورداري 

نيـز  ...  دمکراسي، نان، کار، مسکن، بهداشت و
حق اوليه و اساسي همه آنها اسـت کـه در         

ها، خبري از  جامعه ما، براي بخش عظيم توده
اينها نيست و برعکس، خواست همينها هم، بـا  
مستمسک و يا به بهاي دسترسي احتمالي بـه  

 .شود اي، پايمال و سرکوب مي انرژي هسته
گذشته از اين، طرح و تـبـلـيـغ شـعـارهـاي            

بـرداري از       مـنـظـور بـهـره        يهودستيزانه به
استـفـاده    تعصبات مذهبي مسلمانان و يا سوء

هاي عادالنه مردمان سـتـمـديـده        از خواست
فلسطين، لبنان وعراق، درعمل بواسطه تشديد 

که خود رژيـم  ( سني _  اختالفات مذهبي شيعه
هم سهمي در برافروختن آتش آن داشـتـه و     

 .تا اندازه زيادي خنثي گرديد) دارد
شگرد ديگر رژيم در همين زمينـه، تـحـريـک       
احساسات ضد خارجي، خصوصاً ضد افغاني 
و تصميم به اخراج وسيع صدها هـزارتـن از     
کارگران و زحمتکشان افغاني ساکن ايران در 
شرايطي بسيار ناگوار و غيـرانسـانـي بـوده       
است که مصائب مضاعفي بـراي ايـن قشـر        

 .زحمتکش و محروم به وجود آورده است
 

هاي اصلي دولت احمدي نـژاد،     از مأموريت  -
با ترکيب مشخص آن، يکي هم ادامه و اتـمـام   

ها و حـامـيـان و         کار نيمه تمام سعيد امامي
: همدستان وي بوده که مدتي معوق مانده بود

هـاي     کامل فـعـالـيـت     » امنيتي کردن« بعد از 
سياسي و امور فرهنگي و مطبوعاتي، نـوبـت   

ها بود کـه دولـت نـهـم          ساير امور و عرصه
اگرچه همه اقدامات .  متصدي و مأمور آن شد

هاي  هاي وحشيانه ارگان امنيتي و سرکوبگري
هـاي     رژيم نهايتاً در متوقف کردن جـنـبـش     

ها ناکام مانده، لکن طـي ايـن        اعتراضي توده
امـنـيـتـي     « هاي زيادي مصروف    دوره تالش

هاي افزونتـري از     سيستماتيک زمينه » کردن
تهيه و اجراي آيين .  حيات اجتماعي شده است

هـا،     نامه نظارت و کنترل اينترنت و سـايـت      
تدوين طرح مشابهي براي کنترل و مـحـدود     

هاي غيردولتي و نـهـادهـاي         سازي سازمان
هـاي خـارجـي،       مدني، منع مصاحبه با رسانه

، ازسرگـيـري   » مجازات اسالمي« اليحه جديد 
امــنــيــت « ســنــگــســارهــا، اجــراي طــرح         

براي کنترل و سرکوب جوانان و   (   » اجتماعي
و طـرح    )  وغيره » بدحجابي« زنان زير عنوان 

براي ورود بـه دفـاتـر و          (   » امنيت اخالقي« 
از جملـه تـمـهـيـدات        )  هاي خصوصي شرکت

 آخرين آنها هم . رژيم در اين باره بوده است



 ١۵۶اتحـاد کـار     ١۴صفحـه     ١۳٨۷تيـر    

خليج فارس و خاورميانه، هزينه تـوسـل بـه      
تهاجم نظامي از جانب آمريکا را بـه مـراتـب      

متـقـابـالً،    .  افزايش داده و مانع وقوع آن شود
دولت آمريکا ضمن تالش بـراي پـيـگـيـري          

هاي  سرسختانه پرونده اتمي و اعمال مجازات
شـوراي  « هـاي       خارج از چارچوب قطعنامـه 

، به خنثي سازي و يـا جـدا کـردن            » امنيت
متحدان و عوامل رژيم در سـطـح مـنـطـقـه         
مبادرت کرده تا انزواي رژيـم اسـالمـي را        

 .بيشتر و حلقه محاصره آن را تنگتر کند
 

با نزديک شدن پايان رياسـت جـمـهـوري         -
خاورميـانـه   « جرج بوش و در حالي که طرح 

تـريـن      مورد نـظـر وي و راسـت            » بزرگ
هاي هيأت حاکمه آمريکا، بيش از پيـش،   جناح

در باتالق عراق و افغانستان فرو رفته اسـت،  
هـاي     آرايش اين منطقه حسـاس طـي سـال       
جـدا  .  گذشته دگرگونيهاي بسياري يافته است
. شـود    از اين که چه کسي جايگزين بوش مي

حضور نظامي و سياسـي گسـتـرده دولـت         
آمريکا با مقاصد امپرياليستي کامالً آشـکـار،   
در خاورميانه و خصوصاً در خليج فارس، با 
موقعيت و منابع استراتژيک آن، اسـتـمـرار        

يابد و قدرت و نفوذ آن بـه عـنـوان يـک          مي
عامل عمده در تعيين مقدرات منطـقـه عـمـل       

الحساب، گذشـتـه از مسـابـقـه           علي.  کند مي
تسليحاتي شديداً رايج در اينجا، طي دو سـال  
اخير بيش از ده دولت منطقـه، بـا اعـالم از          

هاي توسعه انرژي  سرگيري و يا آغاز برنامه
اي را در عرصه اتـمـي      اي، رقابت تازه هسته

ماجراجوييهاي اتمي جمهـوري  .  اند آغاز کرده
اسالمي نيز، به نوبه خود، زميـنـه را بـراي        
تبديل آتي منطقه خاورميانه بـه زرادخـانـه        

 .اي دهشتناک هموار کرده است هسته
 
بر زمينه اين بحرانهاي فزاينده داخلـي و      -۵

خارجي، سياسي و اقتصادي، در حالي که در 
فضاي خفقان زده حاکم مردم ايران اسـاسـاً   
از حق اظهار نظر آزاد وبيان خواست و اراده 
خود و مشارکت واقعي در تعيين سرنـوشـت   
خويش محرومند، در حالي که نابساماني هـا  
و مشکالت روزافزون گذران کار و زنـدگـي     

شـان را در         روزمره و تأمين نيازهاي اوليه
چنبره خود فرو برده است و در حـالـي کـه      
عقب ماندگيهاي شديد علمي و فني، فرهنگـي،  
اجتماعي و اقتصادي، در قياس بـا جـوامـع        
مشابه، همچنان گريبانگير جامـعـه مـاسـت،       

انداز نزديک تحوالت آينده کشور، بيـش   چشم
از هميشه، به ماجراجوييها و بحـران اتـمـي      

 .جمهوري اسالمي گره خورده است
 

در صورت گردن نگذاشتن رژيم حاکم بـه      -
و پـذيـرش        » شوراي امنيـت « هاي  قطعنامه
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هايي از مسلمانان و يا برخي دولت هاي  گروه
هيچ گرهي از کار  » مبادا« جهان نيز، در روز 
 .آن نخواهد گشود

 

در اين دوره، تغييرات، نسبي در مـوضـع         -
، در جهت نزديکي بيشتر بـه  » اتحاديه اروپا« 

موضع آمريکا، در اين زمينه صورت گرفـتـه   
مجموعه اين اتحاديه ضـمـن ايـن کـه         .  است

هـاي     مشـوق « همچنان راه مذاکره و ارائـه      
ايـن  جـويـي        براي چـاره  » همراه با تهديدها

کند، در جلوگيري از ادامه  بحران را تعقيب مي
هاي اتمي رژيـم اسـالمـي نـيـز           ماجراجويي

در تقسيم کـار ضـمـنـي       .  تر شده است قاطع
برخورد با پرونده اتمي جمهوري اسـالمـي،     

هايي اروپايي غالباً ابتکار مـذاکـرات، و      دولت
دولت آمريکا اکثراً نقش تهديد نظامي را پيش 

روسيه و چين، ضمن مخـالـفـت بـا       .  برند مي
هـاي     هاي نظامي، در چارچوب توافـق  حل راه

براي پيشبرد همزمان مذاکره )  ۵+۱( دولتهاي 
اي و      با رژيم و اعمال مجازات هاي مـرحلـه  

پلکاني در مورد برنامه اتمي آن از طـريـق         
اي کـه   پرونده.  کنند عمل مي » شوراي امنيت« 

، » خطري براي صلح جـهـانـي     « تحت عنوان 
شـده، بـرخـالف         » شوراي امـنـيـت     « وارد 

تصورات و تبليغات حکومتگران بسته نشـده    
نشـيـنـي رژيـم و            و، مگر در صورت عقـب 

پذيرش توقف غـنـي سـازي اورانـيـوم و              
الملـلـي انـرژي       آژانس بين« همکاري کامل با 

شود و بلکه روز بـه روز         ، بسته نمي» اتمي
 .گردد قطورتر مي

 

مناسبات جمهوري اسالمي با دولت آمريکا   -
که امروز عمدتاً به بحران اتمي مورد بـحـث     
گره خورده است، طبعاً در اين امر خـالـصـه    

چند دور مذاکرات نمايـنـدگـان دو      .  شود نمي
طــرف، بــر ســر مســائــل عــراق، ظــاهــراً           

هـا   هايي در مورد کاهش نسبي تنش اميدواري
و توسعه گفتگوها به ديگر اختالفات فيمابيـن  
پديد آورد ولي نيمه کاره ماندن اين مذاکرات، 
نشان از آن است کـه در وهلـه نـخـسـت              
اشغالگري آمريکا و متحدانش در عراق و در   

هاي حکومت ماليـان در     مرحله بعدي دخالت
امور آن کشور، سرنوشت مردم ستمديده و   
جنگزده عراق را بازيچه مقاصـد و اغـراض       

 .اند خاص خود ساخته
هاي جـاسـوسـي و         انتشار گزارش سازمان

هـاي        اطالعاتي آمريکا پيرامون روند برنامه
اتمي رژيم، هرچند که به طور مقطعي موجـب  
فروکش خطر جنگ در آينده نزديک گـرديـد،     

انتشار آن در      » مصرف داخلي« ولي ماهيت 
جريان اختالفات دروني هيأت حاکمه آمريکـا  

جمهوري اسالمي، هـمـراه   .  را نيز آشکار کرد
با تعقيب اهداف اتمي خود، کوشيده است کـه  

 گيري ازديگر عوامل وامکانات خود در  با بهره
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ها نيز تأثيرات  مالي وبانکي مندرج درقطعنامه
هاي  قابل توجهي درتشديد گراني ونابساماني

 .اقتصادي موجود داشته است
ها بر جـامـعـه و بـر          تأثيرات همين مجازات

اعـمـال ايـن      :  حاکميت نيز مـتـفـاوت اسـت        
گـذاري و       ها، با کـاهـش سـرمـايـه        مجازات
هاي فني خارجي، به تعليق يا تـوقـف    همکاري

هاي بهره برداري نفـت و گـاز        بيشتر پروژه
منجر شده و در نهايت، استمرار درآمـدهـاي   
نفتي را در بلند مدت با اشکاالت جدي مواجـه  

تـوانـد    سازد، ولي رژيم در کوتاه مدت مي مي
هـا و ديـگـر         با درآمدهاي جاري نفتي سالح

تجهيزات مورد نيازش را، با بهايي گرانتـر و    
 .ها، فراهم کند از طريق واسطه

هـا الـبـتـه هـراس             گسترش نـابسـامـانـي      
هـاي     آشـوب « سردمداران حـکـومـتـي از           

نمايد، هـرچـنـد کـه        را افزونتر مي » اجتماعي
پاسخ آنها در اين موارد، معموالً تـوسـل بـه      
سرکوب شديدتر است، اما تا جايـي کـه بـه        

بـگـيـر و مـحـروم             هاي مزد و حقـوق  توده
هـاي     گردد، تأثيرات هـمـيـن مـجـازات        برمي

محدود نيز، در وضع آشفته کنوني، بالفاصله 
در تشديد کمبود و گراني و سختي معيـشـت   

يـابـد، چـنـانـکـه            روزمره آنها بازتاب مـي   
روندهاي چند ماهه اخير نيز ايـن را نشـان       

 .داده است

 
برخالف ادعاهاي سران رژيم و به ويـژه    -۴

اي و احــمــدي نــژاد در بــاره                خــامــنــه
هاي جمهوري اسالمي در عرصـه  » پيروزي« 

هاي مکرر آن  آفريني المللي، محصول تنش بين
ــداوم                 ــي و ت ــارج ــات خ ــب ــاس ــن در م

هاي اتمي چـيـزي جـز انـزواي          ماجراجويي
صـدور  .  المللي بيشتر رژيم نبـوده اسـت     بين

چهار قطعنامه، در فاصله دو سال گذشته، از   
راجع به پرونده اتمي  » شوراي امنيت« سوي 

جمهوري اسالمي، گواه روشني بر اين مدعـا  
 .است

اتـحـاديـه    « در واقع، نه فقط دولت آمريکا و   
به هيچ وجه حاضر به پذيرش تبـديـل    » اروپا

جمهوري اسالمي به يک قدرت اتمي نيستنـد،  
بلکه روسيه و چين، همه همسايگان ايـران و    

هـاي     بسياري ديگر از دولت ها نيز از برنامه
اي ابهام آلود و پنهان و آشکـار رژيـم      هسته

ها بـه     بيمناک و يا از احتمال تداوم آن برنامه
سـه  .  سوي ساخت سالح اتمي سخت نگراننـد 

در ايـن بـاره بـا         » شوراي امنيت« قطعنامه 
و    » شـورا « اتفاق آراي پانزده عضـو ايـن       

رأي مـوافـق از          ۱۴قطعنامه اخير نيـز بـا       
دامنه مانـور جـمـهـوري       .  اند تصويب گذشته

اسالمي در اين عرصه، نسبت به دوره پيـش،  
 محدودترگشته است، ضمن آنکه ابراز حمايت
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اي،    هـاي هسـتـه        شفافيت کامل در فعالـيـت  

هـاي جـديـد تـوأم بـا               صدور قـطـعـنـامـه     
هاي بيشتر، قطعي بـه   ها و مجازات محدوديت
ها، چنان که ديديـم،   اين مجازات.  رسد نظر مي

پيش از هرچيـز، اخـتـالالت اقـتـصـادي و             
هاي گزاف جـاري را تشـديـد و           سودجويي

فشار وارده بر گرده کارگران و زحمتکشـان  
درآمد را افزونتـر   و ديگر اقشار متوسط و کم

واکنش رژيم در اين مواقع غـالـبـاً      .  سازد مي
سـرکـوب بـيـشـتـر بـراي            دست يازيدن به 

لکـن هـمـان      .  است ه جلوگيري از طغيان توده
طور که تجارب گذشته هـم آشـکـار کـرده،         

ها و عصيان مـردم بـه جـان           بروز شورش
آمده از خفقان، گراني و بـيـکـاري، دور از          

 .انتظار نيست
 

هدف استراتژيک دولت آمريکـا در مـورد         -
جمهوري اسالمي، در اسـاس، تـالش بـراي        

تغيير رژيم و يا تبديل آن به رژيم مـطـلـوب      
. آمريکا، با استفاده از هر وسيله ممکن اسـت 

پرونده اتمي جمهوري اسـالمـي و انـزواي          
المللي، امکان تحـقـق    بيشتر آن در عرصه بين

صرفنظر از ساير .  آورد آن هدف را فراهم مي
اختالفات فيمابين آنها وتأثيراتي که فشارهاي 
رژيم اسرائيل، تحوالت مسئله فلسطين، لبنان 

توانند در کاهش يا افزايش خـطـر    و عراق مي
درگيري نظامي بين آمريکا و ايـران داشـتـه      
باشند، هرگاه شتاب غني سازي و تـوسـعـه      

هاي اتمي رژيم، طبق ارزيـابـي دولـت       برنامه
آمريکا، از سرعت تأثـيـرگـذاري فشـارهـاي        

هاي اقتصـادي اعـمـال       سياسي و محدوديت
شده فراتر رود، احتمال توسل آن دولـت بـه     

اي    عمليات نظامي و بمباران تأسيسات هسته
و مراکز نظامي و صنعتي ايران نيز قـويـتـر      

از اين رو نيز، اگرچه بـا مـالحـظـه       .  شود مي
مجموعه عوامل مؤثر، خطر جنگ در مـقـطـع    
حاضر کاهش يافته، ولي به هيچ وجه منتـفـي   

 .نشده است
 

عقب نشينـي رژيـم و پـذيـرش اجـراي                -
تـوانـد بـه         المللي، مـي    هاي نهاد بين قطعنامه
بندي درونـي رژيـم        هايي در صف دگرگوني

منجر شده و پايان کار دولت نهم را تسـريـع   
اما در صورت پـافشـاري بـه تـداوم         .  نمايد

گيري خطرجنگ و نتيجتاً،  ماجراجويي وشدت
تشديد قلع و قمع معترضان و رقيبان، دار و   

امنيتي جناح غالب مـوقـعـيـت     _  دسته نظامي 
در .  آورد   مقطعي محکمتري را به دست مـي   

حالت استمرار وضعيت موجود، طي يک سال 
آينده، دولت احمدي نژاد ناگـزيـر بـه تـرک         

 »آدمهاي« شده وعنصر ديگري از  » صحنه« 
اي بر مسند رياست جمهوري گماشتـه   خامنه

 هاي مردم  درهمين حال واکنش توده. شود مي

به تشديد خطر تهاجم نظامي خارجي، بـراي    
جلوگيري از جنگ و حفظ صلح نيز، کـه در      
دوره اخير نمودي محدود ولي علني داشـتـه     

تواند اوج گرفته و بر تصميمـات و     است، مي
 .تغييرات درون حکومت هم تأثير بگذارد

 

هـاي     هاي اجتـمـاعـي در عـرصـه          جنبش  -
هـاي کـارگـري،         گوناگون، خصوصاً جنبش

دانشجويي، زنان و جوانان، از چنان دامنه و   
عمقي برخوردارند که رژيم اسالمي، کـه در      
درون خود نيز دچار درگيري ها و منازعـات  

تواند بر آنها غلبه کرده و  نمي.  گوناگون است
درعين حال توان وقدرت .  آنها راخاموش کند

ها نيز در حدي نيست که در حـال     اين جنبش
نشـيـنـي       حاضر بتوانند حکومت را به عـقـب  

هاي خود را به حکومت  واداشته و يا خواسته
کاميابي تاکنوني حـکـومـت، بـا         .  ديکته کنند

ارتکاب هرگونه جنايت و سـرکـوبـگـري و           
اختناق، در جلوگيري از هماهنگي و پـيـونـد      

ها و تحميل پراکندگي بـر     گسترده اين جنبش
اين نقيصه همچنان بررشد و .  آنها بوده است

ها حـاکـم    تقويت يکايک و مجموعه اين جنبش
هـاي   گيري تشکل اما توسعه روند شکل.  است

آزاد صنفي و اجتماعي، اميدواري رفـع ايـن       
کمبود اساسي و طليعه آغاز جنبش اعتراضي 
آزاديخواهانه و عدالت طلبانه سـراسـري را،     

 .دهد در چشم انداز آتي نويد مي
 
ماهيت و تجربه عملکرد جمهوري اسالمـي،    -

جاييهاي جناحها و جـريـانـات       با تمامي جابه
دروني آن طي سي سال گذشته، براي هـمـه     
کساني که در انديشـه تـحـوالت سـيـاسـي           
پايداري در ايران هستند نشان داده است کـه  
هيچگونه تحول پايداري بدون تغييـر اسـاس     

نخستين گـام    .  نظام کنوني امکان پذير نيست
هاي موجود و حـل   براي خروج از نابساماني

بحرانهاي سياسي، اجتماعـي و اقـتـصـادي         
ايران، برچيده شدن بساط جمهوري اسالمـي  
و حاکم شدن اراده و انـتـخـاب مـردم بـر            

 .سرنوشت کشور است
 

 سياست هاي ما 

هدف مقدم ما استقرار يـک جـمـهـوري           -۱
دموکراتيک و الئيک بجاي جمهوري اسالمـي  

براي تحقق اين امر ما همه نـيـروهـاي      . است
خواه، هـمـه فـعـاالن        دموکرات، چپ و آزادي

هـا،     جنبش هاي اجتماعي و مدني، شخصيـت 
جريانات و احزاب ملي را به همکاري و اتحاد 
براي ايجاد يک نظام متـکـي بـراراده مـردم         

شـرط ايـجـاد چـنـيـن           .  خوانيم ايران فرا مي
نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، 
جدائي کامل دين از دولت، پاسخـگـوئـي بـه       
مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هرگـونـه   
 تبعيض براساس جنسيت، مليت، مذهب ونژاد، 

برابر حقوقي زنان با مردان، بـه رسـمـيـت         
شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت هـمـه     

 .قوانين از راي مردم است
 

ما خواستار تحوالت بنيادين و اسـتـقـرار      -۲
دموکراسي و عدالت اجـتـمـاعـي در ايـران          

از نقطه نظر ما نـيـروي تـحـول در         .  هستيم
هاي سازمان يافته و خـودآگـاه      ايران جنبش

اقشار و طبقات مختلف اجتماعي و مهمتـريـن   
آنها جنبش رو بـه گسـتـرش کـارگـران و            

پيـونـد مـيـان مـبـارزات           .  زحمتکشان است
آزاديخواهانه و مبارزات عـدالـت طـلـبـانـه           

هاي مردم از نيازهاي اساسي گستـرش   توده
هـاي جـاري        و تقويت اين مرحلـه جـنـبـش      

اجتماعي است که پيکارهاي جمعي جسورانـه  
هاي مستقل صنفي  کارگران براي ايجاد تشکل
اي از تلفيق مـيـان    و اجتماعي، نمونه برجسته

مـا در جـهـت        .  گـذارد  ها را به نمايش مي آن
ها به مثابـه تـنـهـا        تحکيم موقعيت اين جنبش

ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفي شـدن  
هرگونه بازگشت آن و بي حقوقي درهر شکل 

 .ديگر، تالش مي کنيم
 

اي    تبعيض و ستم ملي در ايران، مسـالـه    -۳ 
واقعي است که انکار آن به هر عنوان ، کمکي 

تـالش بـراي حـل        .  کـنـد     به حل آن نـمـي      
آميز مساله مـلـي بـر       دموکراتيک و مسالمت

مبناي حق تعيين سـرنـوشـت و اراده آزاد          
مردم هر منطقه در چارچوب ايرانـي آزاد و      
دموکراتيک و به رسميت شنـاخـتـن حـقـوق        
سياسي و فرهنگي مردم ترک، کـرد، عـرب،       

 .بلوچ و ترکمن بسيار اهميت دارد
 

ما از گسترش مبارزات صنفي، مطالباتـي    -۴
و سياسي در ميان کارگران و زحمتـکـشـان،    
دانشجويان و جوانان، زنان، روشـنـفـکـران،     

ها و  هاي مذهبي و ديگر گروه ها و اقليت مليت
کنيم و بر همبستگـي   اقشار اجتماعي دفاع مي

از هرگونه تالش کارگران .  کنيم آنها تاکيد مي
و فعالين سنديکايي براي احيـاء و تشـکـيـل         

هاي مستـقـل کـارگـري        سنديکاها و اتحاديه
هاي مسـتـقـل       کنيم، تقويت تشکل استقبال مي

زنان را امري حياتي براي رفع تبعيض علـيـه   
هاي مستقـل و     دانيم، از ايجاد تشکل زنان مي

سراسري دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها و 
معلمان براي دفاع از حقوق خود پشتيـبـانـي    

با جنبش براي رفع ستم ملي اعالم .  نمائيم مي
هاي مذهبي  از حقوق اقليت.  کنيم همبستگي مي
هاي اجتماعي که به دليل اعتقـاد   و ديگر گروه

يا هر انتخاب متفاوت ديـگـري در زنـدگـي           
گيرند، دفاع مي  شخصي، مورد پيگرد قرار مي

 .کنيم
 

ما درشرائط کنوني سياستهاي جمهوري        -۵

 16صفحه  اسالمي درزمينه بحران اتمي،   
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بي پاسخ گذاشتن مکرردرخواستهاي مراجـع  

المللي را عامل اصلي تشديد اين بحران و    بين
جاده صاف کن هرگونه اقـدام مـخـرب، از          
تحريم اقتصادي تا جنگ، علـيـه کشـورمـان       
دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب را   

مـا در    .  دانيم ها مي پايان دادن به آن سياست
عين مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامي و   

جويانه دولت آمريکـا   جنگ و با مقاصد سلطه
هاي جهاني، مسئول هر پيآمدي  و ديگر قدرت

از اين قبيل را در شرائط کـنـونـي رهـبـران        
دانيم و معـتـقـديـم کـه         جمهوري اسالمي مي

دوست و مدافع منافـع   اقدامات نيروهاي صلح
مردم در وهله اول بايد افشاء کـردن نـقـش        
جمهوري اسالمي در تشديد ايـن بـحـران و        
تالش براي عقب نشاندن رژيم از مـواضـع       

در شرايط حاکـم، راه حـل       .  کنوني آن باشد
ديپلماتيک و سياسي بحران اتمي و جلوگيري 

 :از تحريم وجنگ، مستلزم
ها و موازين  ها، پيمان احترام به مقاوله نامه  -

بين المللي که ايران هم از جمله امضاکنندگان 
 .ها است آن
پايان دادن به سياست تنش با مجامع بـيـن     -

المللي، پذيرفتن تعليق غني سازي اورانـيـوم،   
همکاري کامل با آژانس بين الملـلـي انـرژي      
اتمي، ادامه مذاکرات با اتحاديه اروپا و آغـاز  
مذاکره رسمي و علني با دولت آمـريـکـا بـر       

 .المللي اساس عرف بين
پايان دادن به بحران سازي در منـاسـبـات      -

خارجي، عدم پشتيباني از جريانات مـذهـبـي    
افراطي و عدم مداخله در امور داخلي سـايـر   
کشورها و ايجاد رابطه با تمامي کشـورهـاي   

 .جهان بر پايه منافع متقابل
دفاع از برقراري صلح عادالنه و پايدار در     -

هاي سـازمـان      خاورميانه بر اساس قطعنامه
ملل در تشکيل دو دولت اسرائيل و فلسطيـن،  
به رسميت شناختن حق موجوديت اسرائيل و 

هاي آن، پشتيـبـانـي از       مخالفت با اشغالگري
تشکيل دولت مستقل فلسطيـن و مشـارکـت        
فعال در کوشش جمعي بـراي خـاورمـيـانـه        

 .عاري از تسليحات اتمي است
ما از فشار سياسي به جمهوري اسالمـي    -٦

براي بازکردن فضاي کشور و رعايت حقوق 
المللي  هاي مردم از طريق مجامع بين و آزادي

کنيم و مخالف هر گونه مـداخلـه      استقبال مي
. نظامي يا تحريم اقتصادي کشورمان، هستيم

ما معتقديم دمکراسي در ايران نه از طـريـق     
هاي خارجي، تنهـا بـا      ورود تفنگداران قدرت

ما .  اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد
هاي مترقي  خواستار پشتيباني نهادها وجنبش

بين المللي از مبارزات مـردم ايـران در راه         
دمکراسي بوده و هيچ قدرتي را جـايـگـزيـن       

ما مخالف هرگونـه  .  دانيم اراده ملت ايران نمي
اقدامي براي آلـتـرنـاتـيـوسـازي از سـوي            

ما با احـتـرام بـه      .  هاي خارجي هستيم دولت
حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعـيـيـن    
تکليف با حکومت اسالمي را حق منحصر بـه  

  .دانيم فرد مردم ايران مي

  سياست ائتالفي و اهداف ما
سازمان ما، براي استقرار نظامي دمکراتيک و 

جاي جـمـهـوري       الئيک در شکل جمهوري به
کند؛ نظامي که احترام بـه     اسالمي مبارزه مي

راي و اراده همه شهروندان، فارغ از مـذهـب،   
جنسيت و مليت از اصول اولـيـه آن اسـت؛        

هاي ائتـالفـي سـازمـان کـه           رئوس سياست
ها و اقدامات مشترک ما در    اتحادها، همکاري

 :گيرد، عبارتند از راستاي آن شکل مي
 

پايان دادن به تلفيق دين و دولت، لـغـو        -  ۱
 .تابعيت قوانين کشور از مذهب و شريعت

 

هـاي   رسميت شناختن حقوق و آزادي به   –  ۲
فردي، حق پوشش، حق انتخاب راه و روش     

 .زندگي، آزادي عقيده و بيان
 

برابرحقوقي زنان و مـردان در هـمـه             -  ۳
 .آلود ها، لغو کليه قوانين تبعيض عرصه

 

تامين حق تشکـل، حـق اعـتـصـاب و               -  ۴
اعتراض، ارتقاء سطح زندگي كارگران و مزد 

 .و حقوق بگيران
 

هاي سـاكـن    تامين حقوق دمكراتيك مليت  -  ۵
هاي سـيـاسـي، فـرهـنـگـي،           ايران در عرصه

اقتصادي و اجتماعي، دفاع از اتحاد داوطلبانه 
هادرچهارچوب کشورايران، استقرار  اين مليت

ها و اقوام ايراني اعـم     حقوقي همه مليت برابر
... از فارس، آذري، کرد، ترکمن، عرب، بلوچ و

 دهند؛ که آحاد ملت ايران را تشکيل مي
 

سپردن اداره امور به دست مـنـتـخـبـيـن         -٦
مردم در سراسر کشـور، انـتـخـاب شـکـل           
مناسب براي عدم تمرکز قـدرت در دولـت         
مرکزي، از جمله فدراليسم به عنوان يک شکل 

 .المللي مناسب و شناخته شده در سطح بين
 

الـمـلـلـي،        پايبندي به قواعد و قوانين بيـن   -۷
تنظيم رابطه با دول ديگر بر اسـاس مـنـافـع       

 متقابل،
 

مخالفت با تهديدات و مداخالت نظامي و     -  ۸
آلترناتيو سازي براي جمهوري اسالمـي، در    
عين استقبال از فشارهاي سـيـاسـي بـراي         

 .رعايت حقوق بشر در ايران
 

 :هـا و وحـدت چـپ همـکاري
اتحاد و همکاري نيـروهـاي چـپ بـراي           -۱

اي آزاد و عـادالنـه يـک               استقرار جامـعـه  
ما مبارزه متحدانه چپ را در .  ضرورت است

 خدمت آزادي، دموکراسي، عدالت اجتماعي و 

ها و  ما تقويت همسوئي. دانيم سوسياليسم مي
ها در بين نيروهاي چپ را، اعـم از       همگرائي

گامي در جهـت پـيـشـبـرد        ,  متشکل و منفرد
اهداف تـاريـخـي جـنـبـش چـپ ايـران و                 
فراروياندن آن به نيروئـي تـاثـيـرگـذار در          

 .دانيم تحوالت سياسي مي
ما آمادگي خود را براي هـمـکـاري در هـر         

هـاي     سطحي، از گفتگو و ديالوگ تا فعالـيـت  
مشترک در زمينه مسائل مربوط به جـنـبـش    

هاي اجتماعي ديگر، هم  کارگري، زنان، جنبش
چنين در عرصه مسائل نظري، تبليـغـاتـي و      
انتشاراتي با ديگر نـيـروهـاي چـپ اعـالم            

 .کنيم مي
ما همکاري و همگرائي نيروهاي چپ را گامي 

هاي اجتماعـي جـاري      در جهت تقويت جنبش
ويژه جنبش کارگران و ديـگـر      در ايران و به

مزد و حقوق بگيـران و ضـرورت عـاجـل           
 .دانيم گسترش پيوندهاي ارگانيک با آن مي

 

وحدت تشکيـالتـي بـيـن جـريـانـات و                -۲
نيروهاي چپ، هرآنجا که از نقطه نظر برنامه 

پذير است، اقدامي ضروري،  و سياست امکان
گامي در راستاي تالش براي ايجاد يک ثـقـل   
قدرتمند چپ و در جهت غلبه بـر تشـتـت و        
پراکندگي در صفوف آن است؛ ما معتقديم که 

عنوان يک پـروژه بـزرگ        وحدت چپ بايد به
همگاني پيگيري شده و هر گـامـي در ايـن          

اي از يک زنجيره  جهت، در عمل به مثابه حلقه
پيوسته در صـفـوف گسـتـرده        هم اقدامات به

نيروي مدافع آزادي و عـدالـت اجـتـمـاعـي           
تـالش بـراي وحـدت بـيـن            .  محسوب شود

ها، محافل و فعالين چپ که از نقـطـه    سازمان
هاي کار نزديکي  نظر برنامه، سياست و روش

دارند، گامي است در راستاي گشودن راهـي    
تواند به يـک چـپ مـتـحـد،             که ادامه آن مي

قدرتمند و غير قـابـل حـذف از مـعـادالت              
 .سياسي ايران منجر شود

ما براي تحقق پروژه وحدت چـپ از هـيـچ          
تالشي فروگذار نخواهيم کرد و معتقديم تنهـا  

هـاي     با عبور از مشـکـالت فـراراه وحـدت        
تـوان     اي و مـمـکـن هسـت کـه مـي             برنامه

هـا   ها و پراکندگي هاي ناشي از جدائي بست بن
در چپ ايران را پشت سـر گـذاشـت و راه          

 .برون رفت از آن را هموار ساخت
هاي جاري سازمان در زمـيـنـه       کنگره تالش

وحدت را تائيد و پيگيري آن را مورد تـاکـيـد    
 .دهد قرار مي

 

 ۲۰۰۸برابر با ژوئيه  ۱۳۸۷تيرماه 

 کميته مرکزي سازمان

 

 قطعنامه درباره ائتالف ها، همكاري ها و وحدت چپ
 

 متن نهائي که کميته مرکزي براي اظهار نظر و تصويب در اختيار کنگره قرار مي دهد



 ١۷صفحـه    ١۳٨۷تيـر    ١۵۶اتحـاد کـار     

کشور قدرتمند صنعتي     ٨هاي    روئساي دولت 
در کنفرانس    ۲۰۰٨جهان ازهفتم تا نهم ژوئيه      

کشور که در جزيره ژاپني توياکو          ٨سران  
آنچه که در اين    .  برگزار گرديد، گرد هم آمدند    

گيري گرديد به سرنوشت        کنفرانس تصميم 
 .کند ها انسان در جهان ربط پيدا مي ميليون

کيلومتري محل کنفرانس در حدود          ۳۰در  
در تمامي سه روز    "  سازي  جهاني"منتقد    ۴۰۰

از ميان تظاهر   .  کنفرانس به اعتراض پرداختند   
نفر آنها از اروپا و آمريکاي           ۱۰۰کنندگان  

هاي    آنها روزها در گروه      .  شمالي بودند  
پرداختند اما همواره از      کوچک به اعتراض مي   

سوي جمع وسيع نيروهاي پليس به عقب            
دور تا دور محل کنفرانس را      .  شدند  رانده مي 

به شعاع کيلومترها نيروهاي پليس احاطه          
از اين رو در کيوتو، توکيو و          .  کرده بودند 

ساپورو تظاهرات وسيع انجام گرفت و             
" ٨جي  "کنفرانس  "  کنفرانس آلترناتيو "همزمان  

 .برگزار گرديد

 در کنفرانس چه گذشت

هاي پاياني کنفرانس سه        درست در لحظه   
کشور در توياکو ژاپن اتفاقي        ٨روزه سران   

افتاد که طراحان کنفرانس روي آن حساب          
روئساي دولت کشورهاي      :  نکرده بودند  

بزرگ توسعه يافته که براي گفتگوئي               
دوساعته دعوت شده بودند، در باره مشکل         

کشور   ٨از پيروي سران     ,  محافظت از جو   
رسد   بدين ترتيب بنظر مي   .  خودداري نمودند 
. ديگر منتفي باشد   "  ٨جي  "که تم گسترش      

چين و هندوستان اعالم نمودند که آنها از            
مبني بر پائين آوردن گازهاي      "  ٨جي  "هدف  

 ۲۰۵۰درصد تا سال      ۵۰سمي هوا به مقياس     
 .پيروي نخواهند کرد

ميباشند عبارتند  "  ٨جي  "کشورهائي که جزء    
روسيه، ژاپن، فرانسه، بريتانيا، آلمان،         :  از

" : ۵جي  "ايتاليا، کانادا و آمريکا و کشورهاي       
کشورهاي بزرگ توسعه يافته چون چين،          
هندوستان، مکزيک، برزيل و آفريقاي جنوبي      

کشور ژاپن بعنوان کشور          .  باشند    مي
براي اولين بار از       ,  برگزارکننده کنفرانس  

اندونزي و کره جنوبي و استراليا نيز دعوت         
آنجال مرکل صدراعظم    .  به عمل آورده بود    

  ٨آلمان يکسال پيش در کنفرانس سران             
کشور بزرگ    ۵,  آلمان"  هاليگن دام "کشور در   

کشور   ٨توسعه يافته را به کنفرانس سران         
 .بزرگ صنعتي جهان دعوت نمود

کشور   ۵کشور و      ٨اينکه مذاکرات ميان      
 امسال دردومين نشست ميان آنها به شکست 

دنبال خواهد داشت     انجاميد، اين سئوال را به    
هاي   که اين کنفرانس اصوال با توجه به بحران  

تواند انجام دهد؟ اکنون براي        جهاني چه مي  
تر   کشورهاي قدرتمند صنعتي جهان روشن      

کشور بزرگ    ۵شده است که آنان بدون اين        
توانند مشکالتي چون تغييرات جوي و يا         نمي

چين وهندوستان  .  قيمت نفت خام راحل نمايند 
همواره به باال   ,  با نيازهاي رو به رشدشان     

رفتن قيمت نفت و همچنين آلودگي جوي            
 .رسانند ياري مي

 ۵البته آلمان و ژاپن مخالف عضويت گروه          
آنجال .  باشند  کشور مي   ٨کشور در گروه      

گويد که بايد مواظب       مرکل در اين باره مي      
کشور قدرت خود را از دست        ٨بود تا گروه    

به اين دليل در کنفرانس مسائل             .  ندهد
مشخصي در ابتدا در جمعي کوچک مورد           

با وجود اينکه آلمان و     .  گرفت  مذاکره قرار مي  
کشور به    ۵ژاپن سال گذشته با وصل اين         

کشور توافق نموده بودند، اما امسال         ٨گروه  
کردند ازعضويت کامل آنها در اين         تالش مي 

اين موضع دليلي خيلي    .  جمع جلوگيري نمايند  
آلمان و ژاپن بر خالف بريتانيا و       :  ساده دارد 

فرانسه صندلي دائمي در شوراي امنيت            
کشور براي آنها     ٨گروه  .  سازمان ملل ندارند  

تنها موقعيتي است که مي توانند مرتبا با             
از اين رو    .  قدرتمندان جهان روبرو گردند     

آنها ترس دارند که در صورت گسترش             
. از قدرت آنها کاسته شود      ,  کشور  ٨گروه  

کشور آنچنان تمايلي      ۵برعکس اما گروه      
نماينده دولت  .  ندارند که به اين جمع بپيوندند     

چين در کانال دولتي تلويزيون اين کشور           
"گفته است که    براي اينکه بتوانيم بعنوان      : 

شرکت کننده مساوي با ديگران در کنفرانس        
هائي را    حضور به هم رسانيم بايد وعده         

داديم که به هيچ وجه حاضر به انجام آنها           مي
داديم   مابيشترچيزهائي را ازدست مي   .  نبوديم

 ".تا اينکه بدست آوريم
همچنين نخست وزير هند که همان شرکت          

کشور در آلمان     ٨بار اول در کنفرانس سران  
گذراني ناميده بود، امروز آنطور که         را وقت 

 ٨پيداست هيچ مخالفتي ندارد که در گروه           
اين دو کشور با     .  کشور جاي نداشته باشد    

, مخالفتشان در پيوستن به کميسيون جوي        
نفوذ خود را بدون اينکه عضوي کامل باشند         

با توجه به نتايج سه       .  گذارند  به نمايش مي   
 سال  ۳۳از زمان " ٨جي "روزه اين کنفرانس، 
در بحران مشروعيت     ,  پيدايشش تا کنون    

 بزرگي قرار گرفته و اعتماد مردم جهان را

بايست  مشکالت جهاني مي. ازدست داده است
ها سال است که       ده.  بطور جهاني حل گردند   

نهادهاي سازمان ملل متحد مورد سوء             
دار   ها خدشه   گيرند و پيمان    استفاده قرار مي  

کمبود آلترناتيو يک دولت جهاني       .  شوند  مي
 .شود به وضوح ديده مي

در کنفرانس اخير سران کشورها تالش             
کنند با وجود اينکه خود به آن اعتقاد               مي

اما به مردم جهان نشان دهند که آنها        ,  ندارند
قصد دارند که در امر محافظت از جو کره             

به نتايج مثبت برسند و        ۲۰۵۰زمين تا سال     
تا آنزمان انتشار گاز کربنيک درجو را به            

اينکه تا چه حد آنها در گفتار         .  نيمه برسانند 
خود صادق هستند را در دومين تم کنفرانس        

توان مشاهده نمود و آنهم چيزي نبود جز          مي
 .بحران جهاني انرژي

عنوان راه حل باال رفتن قيمت نفت             آنها به 
گسترش استخراج نفت و باال بردن           ,  خام

. کنند  ظرفيت رآکتورهاي اتمي را پيشنهاد مي      
هاي نوآور و جديد و          پرداختن به انرژي   

برداشتن قدم در اين راه و همچنين صرفه            
جوئي در استفاده از انرژي فسيلي و همچنين        

به هيچ وجه   ,  تقليل وابستگي به ذخاير نفتي     
جوک بزرگ کنفرانس   .  تم اين کنفرانس نبود    

شرکت جرج بوش رئيس    "  ٨جي"امسال سران 
کشوري که باال ترين      .  جمهور آمريکا بود   

انتشارگازکربنيک را در جوجهان باعث شده       
وي اعتقاد داشت که براي مبارزه با          .  است

آلودگي جو بايد هر چه بيشتر رآکتور اتمي          
 .    ساخته شود

 کشور ٨بحران گرسنگي وکنفرانس سران 

از سه ماه پيش مسئله بحران مواد غذائي             
در اين فاصله و    .  موضوع روز سياسي است   

هاي جذاب که آنهم در         به هنگام اين بحث     
نتيجه اعتراضات تند و وسيعي چون                
اعتراضات در هائيتي باب روز سياست            

ميليون انسان    ٨۵۴گشتند، در سرتاسر جهان     
حال کنفرانس سران   .  اند  از گرسنگي رنج برده 

کشور در کنار بحث آلودگي جو و قيمت             ٨
به مسئله بحران غذائي جهان     ,  باالي نفت خام  

باال رفتن قيمت نفت و مواد غذائي       .  پردازد  مي
و خطرات وابسته به آن رهبران کشورهاي         

 .قدرتمند جهان را نگران نموده است
شک نه بخاطر داليل       کشورهاي صنعتي بي   

خاطر خطر      بلکه بيشتر به    ,  بشردوستانه

با .  باشند  توسعه اقتصاد جهان نگران مي       
نگاهي به تصميمات کنفرانس در باره بحران        

, البته اگر آنرا با اين نام بخوانيم , غذائي جهان
هاي   بينيم که موضوع بيشتر بر سر بيانيه        مي

اصوال بايد در ابتدا      .  مبهم و نامعلوم است     
المللي مواد    مشخص گردد که آيا ذخيره بين      

غذائي وجود دارد که بتواند براي ثبات               

 18صفحه  ها حرکت کند؟  قيمت

 ترجمه و تلخيص ناهيد جعفرپور 
 

 كشور صنعتي در توياكو ژاپن 8كنفرانس سران 
 

 سايتونگ و سوسياليسم روزنامه هاي تاگس



 ١۵۶اتحـاد کـار     ١۸صفحـه     ١۳٨۷تيـر    

آمدهاي   هاي زراعي متفاوت را با پي          زمين
دهد و از     بار در رقابت با هم قرار مي         فاجعه

, طريق صادرات مواد غذائي ازاروپا و آمريکا      
گردد   باعث نابودي اقتصاد زراعي محلي مي      
هاي    و همچنين با تقسيم ناعادالنه زمين           

, بازي و رشوه خواري     همراه با سفته  ,  زراعي
 .کشاند دهقانان خرد را به نابودي مي

کشور در رابطه     ٨کنفرانس سران   ,  در نتيجه 
بابحران گرسنگي درست مانند مورد سياست 

هاي مشخص تنها     بجاي تصميم گيري  ,  جوي
. به تجويز داروي آرام بخش قناعت نمود           

هاي مالي وعده داده شده از سوي اين            کمک
هاي    کشورها در واقع پنهان کردن علت           

مانند :  ها است   ساختاري پشت اين بحران     
بازار جهاني ليبراليزه شده، ايدئولوژي             

 ... تجارت آزاد نئوليبرالي و
سياست چپ اما در مقابل بايد براي اين حق          
حرکت کند که تمامي مردم کشورهاي جهان        

اي خود را      بتوانند سياست زراعي و تغذيه      
خواست جنبش  .  خود تعريف و تعيين نمايند     

 Viaجهاني دهقانان خرد و کارگران زراعي       
Campesina     شيوه پايدار و     اين است که به

بيشتر از همه مواد غذائي از سوي          ,  دائمي
دهقانان خرد براي مردم محلي کاشته و             

بدين طريق تهيه احتياجات محلي     .  توليد شود 
اي ارجحيت کامل به صادرات و            و منطقه 

از اين طريق و    .  تجارت جهاني خواهند داشت   
با خواست دسترسي به ابزار توليد، مناسبات       
رهبري کننده مالکيت زير عالمت سئوال برده       

 . خواهد شد

  19صفحه 

در ماه اوت   .  بودم_  تحت تاثيرش قرار داشتم   
اي نوشت که در آن بطور          وي مقاله   ۱۹۳۹

سيستماتيک ثابت نموده بود که با وجود            
. تمامي شايعات، جنگي شروع نخواهد شد         

منطق وي اين بود که تسليحات مدرن آنچنان      
وحشتناکند که هيچ کشوري بخود اجازه           

چند روز بعد   .  دهد جنگي را آغاز نمايد       نمي
آلمان به لهستان حمله کرد و جنگي را آغاز           
نمود که وحشتناک ترين جنگ در تاريخ             
بشريت بود و با پرتاب بمب اتم از سوي              
. آمريکا بر هيروشيما و ناکازاکي خاتمه يافت      

سال ـ هيچ سالح      ٦۳از آن زمان  تا کنون ـ         
 .اتمي در يک جنگ مورد استفاده قرار نگرفت

خواهد موقعيت شغلي     رئيس جمهور بوش مي   
. خود را با ناسزا و رسوائي به پايان برساند        

صبرانه منتظر آهود     يک چنين سرنوشتي بي   
براي اين قبيل       .  باشد    المرت هم مي      

سياستمداران، امتحان کردن آخرين              
آخرين شانس  .  ها وجود دارد     ماجراجوئي

با وجود  .  براي جايگاهي شايسته در تاريخ      
مانم و    اين، من در تشخيص خود باقي مي         
 . اعتقاد دارم که اين اتفاق نخواهد افتاد
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هاي کوچک    حتي در روزنامه هاي شهرستان    

هم اين پيشنهاد مورد نقد قرار گرفته است که       
زماني که در شمال جهان گندم و ذرت انبار          

شوند، در جنوب جهان انسانهاي                 مي
بيشماري از گرسنگي جان خود را از دست          

اين خطر همواره وجود داشته و         .  دهند  مي
دارد که شمال جهان مازاد توليدات خود را           
به کشورهاي جنوبي جهان صادر نموده و          
بدين وسيله بطور طوالني مدت مانع باال             

 .رفتن باروري زراعت محلي آنان گردد
اي جهاني براي           اين طرح که شبکه         

هاي علمي بوجود بيايد، مي تواند تنها         شناخت
بعنوان تسکيني براي افکار عمومي جهان           

که اين هم همواره وجود داشته        .  عمل نمايد 
براي نمونه مي توان به گزارش             .  است

هاي   شوراي جهاني زراعي که به شناخت         
علمي بر پايه پيشنهاداتي براي اصالحات           
ارضي راديکال و پايدار و زيست محيطي           

ها در    همه اين .  کند، توجه نمود     اشاره مي 
اصل عقب گرد از صنايع زراعي براي               
صادرات را خواهانند و هدفشان تشويق            
دهقانان خرد و استفاده از کودهاي زراعي          

اين سياست  .  طبيعي و روش هاي سنتي است     
ديگر "  نئوليبرالي"داري    يعني سياست سرمايه  

موضوع بر سر شناخت     .  شناخته شده است  
هاي علمي و يا پرنسيب هاي اخالقي نيست          

 .بلکه موضوع بر سر منافع بيشتر است
تااين حدقابل فهم است که رهبران کشورهاي       

 هاي  توسعه يافته سرمايه داري،  کنسرن

در واقع  .  درصد باال رفته است      ٨۳تا کنون   
درصد اين گراني بخاطر کاشت گندم            ۷۵

حقيقت .  براي مواد سوختي بيولوژيکي است     
اي که براي تهيه بنزين و پر          اين است که غله   

کردن تنها يک باک بنزين اتومبيل کالس             
متوسط کاشته مي شود، مي تواند يک انسان        

 .را به مدت يکسال تغذيه کند
هاي   همچنين در اين کنفرانس در باره علت         

: ساختاري فجايع گرسنگي سکوت گرديد         
داري ليبراليزه شده کامال      بازارجهاني سرمايه 

درست .  کنند   زراعي خود را نمايندگي مي       
مانند صدراعظم آلمان آنجال مرکل  که براي         

مذاکرات "بازارهاي باز و پايان دادن به              
ها مسکوت      که سال  "  تجارت جهاني دوها    

بنابراين کامال  .  دست مي زند   ,  مانده است 
طبيعي است که آنجال مرکل براي راه حل            
تکنولوژي ژنتيکي بعنوان راه حلي براي از          

بله .  بين بردن بحران غذائي صحبت نمايد         
گسترش تکنيک ژنتيکي به گسترش قدرت          

المللي و ضعيف شدن          تجارت زراعي بين    
زيرا که بذر ژنتيک     .  انجامد  دهقانان خرد مي  

دستکاري شده گران تر از ديگر بذرها است         
و بدين وسيله توليد کنندگان محلي وابستگي        

ها  و کارخانجات وابسته       اقتصادي به کنسرن  
کنند و غالبا آنها قدرت خريد         به آنان پيدا مي   

 .دهند خود را هم از دست مي
اش هيچ    آنچه که در اين کنفرانس در باره         

صحبتي نگرديد و عمدا مورد بي توجهي قرار      
هاي بانک    گرفت اين بود که حتي طبق بررسي    

 ۲۰۰۵قيمت مواد غذائي که از سال , جهاني

صبح امروز کارگران شرکت کشت و صنعت       
نيشکر هفت تپه اعضاي هيات موسس اولين        

امروز .  سنديکاي کارگري خود را تاييد کردند     
کارگر به همراه        ۱۵۰۰همچنين بيش از        

خانواده هايشان به سمت خيابانها و بازارچه       
 هفت تپه شروع به راهپيماي کردند 

اي به    نيز کارگران نامه    ۸٦در آبانماه سال     
مديرکل کار خوزستان نوشته و خواستار          
تشکيل اين سنديکا شدند و سپس بيش از            

کارگر نامه درخواست اعضاي هيات         ۲۵۰۰
موسس را امضا کردند ولي چند روز پس از          
اين درخواست، افرادي که نامشان در              
درخواست به اداره کار به عنوان هيات              
بازگشايي ذکر شده بود، به همراه ابوالفضل        

، توسط وزارت      )خبرنگار(عابديني نصر      
 .اطالعات بازداشت شدند

 ۱۳۸۷خرداد ۲۷دوشنبه 

در شرايطي که کارگران بارها براي تشکيل         
کارگري به مراجع دولتي مراجعه،        يسنديکا

رايزني وتالش کردند، ولي از سوي مديران         
براي برگزاري کنگره جهت مشخص شدن         

هاي   اعضاي هيات مديره همواره با پاسخ         
هاي   يکي از خواسته   .  شدند  منفي روبرو مي   

تپه، تشکيل    اصلي اعتصابات کارگري هفت     
سنديکا بوده که بارها از سوي نهادهاي             
امنيتي به جهت عنوان اين خواسته، احضار و        

 .يا تهديد شده اند
درآخرين مراجعه نمايندگان کارگري به اداره      
کل کار استان خوزستان، مسئولين به آنها          

تپه يک    تاسيس سنديکاي هفت  : "ياد آور شدند  
خواسته قانوني است ولي چون اين موضوع        
, در جلسات شوراي تامين شوش مطرح شده      

گردد و    اکنون يک مبحث امنيتي محسوب مي      
 ".تواند اعمال نظر کند اداره کار نمي

 تاييد اعضاي هيات بازگشايي اولين سنديكاي
 كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه

 

 وبالگ سنديکاي کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه
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شان در عراق و      زيرا که تمامي نيروي زميني    

کشتي هاي قدرتمند   .  افغانستان درگيرميباشد 
اما در  .  کنند  جنگي آمريکا ايران را تهديد مي      

اي که تنگه هرمز بسته شده است،         همان لحظه 
هاي مدل درون      ها شبيه کشتي     اين کشتي 

شايد اين همان خطري    .  نمايند  بطري عمل مي  
هاي جنگي آمريکا را      است که فرمانده کشتي   

وادار نمود تا در اين هفته کشتي هواپيمابر           
آبراهام لينکن را از خليج فارس بيرون ببرد،         

 .خاطر شرايط پاکستان البته ظاهرا به
ماند که آمريکا از طريق يک        اين امکان باز مي   

اينکه اسرائيل حمله   .  نماينده وارد عمل گردد    
ها رسما وسط     کند و با اين کار پاي آمريکائي      

کشيده نشود و مسئوليت آن به گردن آمريکا        
واقعا؟ اما ايران اعالم کرده است که          .  نيفتد

وي يک حمله اسرائيلي را به نام حمله آمريکا         
خواهد دانست و به توازن آن پاسخ خواهد           
داد، به همان نحوي که از سوي آمريکا مورد         

و اين ادعا درست      .  حمله قرار گرفته است     
است زيرا که هيچ دولت اسرائيلي هيچگاه به         

کند که يک چنين عملياتي را            اين فکر نمي   
يک .  بدون اجازه و توافق آمريکا آغاز نمايد        

 .چنين تائيدي وجود نخواهد داشت
پس اين مانورهاي نظامي چه مفهومي دارند،        

ها   مانورهائي که اينچنين صفحات اول رسانه     
اند؟   رادرسراسر جهان به خود مشغول نموده     

 ۱۵۰۰هواپيماهاي جنگي اسرائيلي در فاصله       
کيلومتري از کرانه ما مانورهاي نظامي انجام       

هاي شهاب خود     اند و ايران هم با موشک       داده
. که بردي برابر دارد، به آنها پاسخ داده است        

" جنگ رواني "يک چنين مانورهائي را امروزه      
اين جنگ رواني را          .  اند    نام گذاشته   

دهند   سياستمداران شکست خورده انجام مي     
تابدين وسيله افکار شهروندانشان را منحرف      

همچنين .  سازند و در آنها ايجاد ترس نمايند       
يک چنين عملياتي بيشتر براي نشان دادن در        

اما يک عقل سالم     .  پذيرد  تلويزيون انجام مي  
گويد که اگر کسي يک حمله         انساني به ما مي   
کند، هيچگاه تالش     ريزي مي   ناگهاني را طرح  

مناخيم بگين  .  کند قبال آن را لو دهد           نمي
هاي   افکن  هيچگاه درمالء عام، قبل ازاينکه بمب     

خود را روانه کند تا رآکتورهاي عراق را             
حتي آهود  .  بمباران کنند، مانوري انجام نداد     

المرت هم قبل از بمباران ساختماني مرموز         
 .درسوريه، در باره مقاصدش صحبتي نکرد

گذار    از زمان کورش کبير پادشاه بنيان           
سال پيش که به       ۲۵۰۰امپراطوري ايران در     

تبعيديان اسرائيلي بابل اجازه رفتن به بيت          
و ساختن عبادتگاهشان را    )  اورشليم(المقدس  

صادر نمود، روابط اسرائيل و ايران همواره        
تا انقالب خميني،    .  افت و خيز داشته است       

 اي تنگاتنگ ميان اسرائيل و ايران وجود  رابطه

همين امروز روشن است که هدف واقعي            
همانطوري که من از همان ابتدا ادعا        (آمريکا  
چيزي نبود جز اينکه نفت منطقه را          )  نمودم

تصاحب کند و   )  درياي خزر و خليج فارس     (
هاي آمريکائي را     در مرکز اين منطقه پادگان     

اين هدف به واقع هم برقرار        .  مستقر سازد 
ها همين حاال در اين باره              آمريکائي:  شد

کنند که ارتش آنها صدها سال           صحبت مي 
طوالني در عراق خواهد ماند و همين حاال            
آنها با اين مشغولند که ذخاير بزرگ نفت             
عراق را بين چهار يا پنج شرکت بزرگ نفتي          

اما اين جنگ بدون      .  آمريکائي تقسيم کنند   
منطق گسترده استراتژيکي و بدون نگاه            
کردن به نقشه جغرافياي سياسي شروع            

براي آنان مشخص نشده بود که چه        .  گرديد
. کسي دشمن اصلي آمريکا در منطقه است         
. اما اين روشن بود که هدف اصلي کجاست         

نقطه مثبت سلطه بر عراق شايد از وزنه              
کمتري برخوردار باشد تا از صعود ايران به         

اي که    عنوان قدرت نظامي اتمي و سياسي        
متحدين آمريکا در دنياي عرب را تحت نظر          

 .خواهد داشت

اسرائيل را در کجاي اين بازي بايد قرار            

 دهيم؟

ها است که ما با يک کارزار تبليغاتي              سال
هاي اتمي ايران را      شويم که تالش    بمباران مي 

به عنوان خطري براي اسرائيل تصوير             
کند،    ها را فراموش مي         فلسطيني.  کند   مي

اهللا را      کند، حزب     حماس رافراموش مي     
کند،   کند، سوريه را فراموش مي       فراموش مي 

تنها خطري که موجوديت کشور اسرائيل را         
من تکرار  .  کند بمب اتم ايران است       تهديد مي 

من قرباني  .  ام  مي کنم آنچه را که قبال گفته        
زندگي البته  .  اين ترس از موجوديت نيستم      

بدون بمب اتم ايران بهتر است و احمدي نژاد         
هم موجودي خوشحال کننده نيست اما اگر         
اوضاع به آن بدي هم بشود، ما توازن                
. وحشت ميان هردو ملت خواهيم داشت           

درست به مانند توازن وحشت ميان آمريکا و        
شوروي که بشريت را از جنگ جهاني سوم          
نجات داد و يا توازن وحشت ميان هندوستان     
و پاکستان که براي اولين بار فضائي براي           
نزديک شدن اين دو کشور که از هم بدشان           

با توجه به تمامي اين     .  آمد را بوجود آورد     مي
بيني کنم    دهم پيش   مسائل، به خود اجازه مي     

که حمله نظامي به ايران نخواهد شد، نه از            
 .سوي آمريکا و نه از سوي اسرائيل

در حالي که من اين چند خط را مي نوشتم،            
اين .  چراغ قرمزکوچکي در خاطرم روشن شد  

اي است از      چراغ قرمز در رابطه با خاطره        
در آن موقع من خواننده مشتاق       .  جواني من 

که بخاطر  _مقاالت هفتگي والدمير يابوتينکيز     
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اسرائيل سازمان مخوف امنيتي شاه،     .   داشت
شاه  در ساختن     .  داد  را تعليم مي   "  ساواک"

Eilat-Ashkalon-Pipeline     براي دورزدن
ايران هنوز هم تالش  . کانال سوئز شريک بود

کند پول نفتي را که آن زمان فروخته بود،           مي
شاه به ارتش اسرائيل کمک         .  دريافت کند  

نمود که افسراني در بخش کردنشين عراق          
وارد کند وآنها زماني که مصطفي بارزاني بر        
عليه صدام حسين شورش نمود، با وي             

اين عمليات زماني خاتمه      .  همراهي نمودند 
يافت که شاه با صدام حسين يک معامله              

اما همکاري  .  نمود وکردهاي عراق را لو داد      
ايراني مجددا زماني که صدام        /  اسرائيلي  

در .  حسين به ايران حمله نمود برقرار شد         
فاصله اين جنگ طوالني مدت و وحشتناک             

هاي   اهللا  اسرائيل مخفيانه از آيت   )  ۱۹۸۸ـ۱۹۸۰(
" ايران گيت "رسوائي  .  نمود  ايران پشتيباني مي  

 .تنها بخش کوچکي از اين تاريخچه بود

اي براي    تمايل نبود که نقشه     آريل شارون بي  
 ۱۹۸۱در سال     .  اشغال ايران طرح نمايد      

زماني که او بعنوان وزير دفاع انتخاب شد،           
وي .  اي مفصل در باره وي نوشتم        من مقاله 

در آن زمان با من در باره اين ايده صحبت            
بعد از مرگ خميني اسرائيل قصد           :  نمود

داشت در مسابقه با شوروي بر سر ايران، از   
قرار بود که ارتش        .  شوروي جلو بزند    

اسرائيل به مدت چند روز ايران را اشغال کند       
ها که قبال     و سپس اين کشور را به آمريکائي       

براي اين منظور تسليحات بسياري در              
او .  اسرائيل انبار نموده بودند تحويل دهد        

خواست   يي را که مي     همچنين نقشه جغرافيائي  
براي جلسه استراتژيک ساالنه در واشنگتن        

اين نقشه بسيار   .  همراه ببرد به من نشان داد     
رسد که    خوب طراحي شده بود اما بنظر مي       

ها را با اين نقشه          وي نتوانست آمريکائي   
 .متقاعد سازد

بي فايده  .  اي است   حال ايران يک قدرت منطقه    
جالب .  است اگر که اين مسئله را نفي کنيم          

اينجا است که آنها بايد در واقع از جرج بوش          
تشکر کنند و حتي اگر کمي از اين قدرداني را          

فهميدند، عکس تمام قد جرج بوش را در            مي
. کردند   ميدان مرکزي تهران نصب مي           

هاي طوالني، عراق دربان دنياي عرب           نسل
در واقع وي ديوار دنياي عرب در مقابل        .  بود

بايد به ياد آورد که در        .  شيعيان ايراني بود  
عراق، شيعيان عرب عراق    /  زمان جنگ ايران  

با حرات زياد بر عليه شيعيان ايران مبارزه          
زماني که رئيس جمهور جرج بوش      .  کردند  مي

به عراق حمله کرد، باعث شد تا قدرت ايران           
نسل .  در کل منطقه گشايش يابد و رشد کند        

آينده تاريخ شناسان در باره اين اقدام که            
مارش "نياز به فصلي جداگانه در مبحث             

 .دارد، تعجب خواهند نمود" حماقت



 AZAMI 
 116 RUE DE CHARENTON 
 75012 PARIS,   FRANCE 

 

 اتحــاد كــار
 

 ١٥۶شمـاره  
 

 ٢۰۰۸ـ  ژوئيه  ۱۳۸۷تير 

 

ETEHADE KAR 
 

July  2008 
 

Vol. 15  -  No. 156 

 :تماس با روابط عمومي سازمان
 

 نامه هاي خود را به آدرس زير 
 ـ از يكي از كشورهاي خارج ـ

 .براي ما پست كنيد

 :آدرس سازمان در فرانسه  

 :آدرس پست الکترونيکي سازمان  

etehadefadaian@wanadoo.fr 
 

info@etehadefadaian.org 

 :آدرس صفحه سازمان در انترنت  

www.etehadefadaian.org 

 +۳۳  ۶۲۰۵۱۴۱۱۲:                تلفن  

 +۴۹  ۲۲۴۱۳۱۰۲۱۷:            فاکس  
 

 يورو  1/5:   بها معادل

 

کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايـران تـا     
کميـتـه مـرکـزي       .  چند ماه ديگر برگزار خواهد شد

سازمان طبق اساسنامه موظف است دستور جلسه 
ايـن  .  کنگره را پيشنهاد نموده و براي آن تدارک کند

پيشنهاد در صورت تصويب در جلـسـه کـنـگـره،        
از اينرو کـمـيـتـه مـرکـزي         .  رسميت خواهد يافت

موضوعات در دستور را در مشورت با تشکـيـالت   
 :سازمان اينگونه پيشنهاد نموده است

 اوضاع سياسي ايران
 ائتالفها و وحدت چپ

 ها و قرارها قطعنامه
 انتخابات کميته مرکزي

عالوه بر موضوعاتي که در جلسه کنگره به بـحـث   
گذاشته ميشوند، گزارش عملکرد کميته مرکـزي در    
فاصله دو کنگره نيز، که شامل بررسي فـعـالـيـت       

هاي کار و تشکيالت اسـت،   هاي مرکزي، گروه ارگان
اي قرار دارد واعضاي  کنگره در دستور جلسات پيش

 .سازمان دراين باره به گفتگو خواهند نشست
ما از ميان مسائل متعدد و مهم فراروي خود، چـنـد     

ايم تا در دسـتـور    موضوع محدود را انتخاب نموده
ايم که کيـفـيـت     تجربه آموخته به.  کنگره قرار گيرند

پرداختن به موضوعات با تعداد آنها رابطه معکوس 
به ميزاني که به موضوعات در دستور افزوده .  دارد

ميشود، اگر از چند مورد بگذرد، به همان ميزان، از   
در واقـع    .  کيفيت پرداختن به آنها کاسته ميـشـود  

محدود کردن موضوعات در دستور با هدف تـدارک  
تر صـورت گـرفـتـه        بهتر براي تصميمات سنجيده

 .است
هدف از گذاشتن موضوع نخست يـعـنـي اوضـاع       
سياسي ايران، در دستور جلسـه، پـرداخـتـن بـه          
تغييراتي است که در وضعيت سياسي ايـران تـا       

تالش بر اين است تـا    .  فاصله کنگره بعد رخ ميدهد
مسائلي که در کنگره پيش بدان پرداختـه شـده و       
 هنوز درپاسخگو بودنشان ترديد وجودندارد، دراين 

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 در راه برگـزاري کنگـره هشتـم سازمـان
هـا   سياست سازمان در اين زمينه.  سند تکرار نشود

همان خواهد بود که در کنگره پيش مشخص شـده    
 .است

ها و وحدت، تالش ما اين است که  دررابطه با ائتالف
به سهم خود بتوانيم براي مسائلي که در دورجديـد  

طـبـعـا    . با آن روبروهستيم، پاسخي درخور بيابيم
کار مشترک بر اساس نظر مشترک جـريـانـات و        

امـا  .  اش، انـجـام مـيـشـود          عناصر تشکيل دهنده
تک  سياست مشترک نيز بدون روشن شدن نظر تک

مـا  .  اش، امکان پذير نخـواهـد بـود      عناصر سازنده
هاي فعاليت  ميکوشيم به سهم خود نوري بر تاريکي

 .مشترک بياندازيم و موانعي را از سر راه برداريم
ها و قرارها هم به دو مـورد در       در بخش قطعنامه

گيري آن بـه کـنـگـره          رابطه با اساسنامه که راي
سپرده شده بود و همچنين برخي قرارهـائـي کـه      
ممکن است تا کنگره ضرورت پرداختن به آنها ايجاد 

 .شود، ميپردازيم
هاي تشکيـالتـي    نظري و سياست_  مباحث سياسي

کليه مطالب دريافت شده کـه در    .  کنگره علني است
آنها ضوابط نگارش رعايت شده است، در سـايـت     

نشريه سازمان، با توجه بـه  .  سازمان درج ميشوند
محدوديت صفحات آن، از ميان مطـالـب رسـيـده،       

 .گزينش خواهد نمود
گزارش برگزاري و نتايج کنگره به روال هميشگـي  
در سطح جنبش، با ذکر درصد آراي مـوافـقـان و        
ــد                ــد ش ــواه ــر خ ــش ــت ــن ــان، م ــف ــال ــخ  . م

کميته مرکزي سازمان انتظـار دارد کـه اعضـاي          
تشکيالت، فعاالن جريانات سياسي ودوستاني کـه    
عالقمند به اين موضوعات هستند، باطرح نـظـرات،   
پيشنهادات وانتقادات خود، ما را دراتخاذ سيـاسـت   

رهنمـودهـاي هـمـه       .  درست و اصولي، ياري دهند
ياران و عزيزاني که دل در گرو آزادي و رهـائـي       

 .ميهنمان دارند را با اشتياق پذيرائيم
 ۲۰۰۸برابر با ژوئن  ۱۳۸۷خرداد 

بدون توجه به توضيحات ژنرال           
ارشد ايران که چند روز پيش اعالم         

ايران بر تمامي کشورهاي       .  گرديد
اطراف تنگه مسلط است و ميتواند از        

هايش و همچنين           طريق موشک   
حمالت زميني و دريائي، تنگه هرمز        

اگر اين اتفاق بيافتد، در اين       .  را ببندد 
صورت قيمت نفت سريعا باال خواهد       

دالر   ۲۰۰اي    رفت و به بيش از بشکه      
اين مسئله به دنبال       .  خواهد رسيد  
ها را    العمل  اي از عکس     خود زنجيره 
دپرسيوني جهاني و فلج    :  خواهد آورد 

شدن تمامي صنايع جهان و صعود        
بار بيکاري در آمريکا، اروپا و         فاجعه
 .ژاپن

براي گذر از اين خطر، آمريکا بايد           
بخش اعظم ايران و شايد تمامي اين         

اما .  کشور بزرگ را اشغال نمايد        
ها حتي بخش کوچکي از          آمريکائي

نيروهاي الزم نظامي براي اين کار را       

 19صفحه  .  نيز در اختيار ندارند

خواهي سياست يک      اگر مي :  ناپلئون گفته است   
کشور را  بفهمي، به نقشه جغرافيائي آن کشور           

 .نگاه کن
خواهد بداند آيا اسرائيل يا آمريکا            هر که مي   

خواهند به ايران حمله کنند، بايد به نقشه تنگه            مي
اي که ايران را از شبه        تنگه.  هرمز نگاهي بياندازد  
از طريق اين راه آبي     .  سازد  جزاير عربي جدا مي   

هائي در    باشد، کشتي   کيلومتر مي   ۳۴که عرضش   
حرکتند که نفت ايران، عراق، عربستان سعودي،        

اکثر .  کنند  کويت، قطر و بحرين را حمل و نقل مي         
کساني که در باره حمله اجتناب ناپذير آمريکا و          

دهند، به اين نقشه        اسرائيل به ايران نظر مي       
 .نمايند جغرافيائي توجهي نمي

. شود  همواره در باره يک حمله هوائي صحبت مي       
شود که هواپيماهاي جنگنده  قدرتمند           گفته مي 

 آمريکا که در خليج فارس مستقر هستند، از 

هاي هواپيمابر و از مقرهاي نظامي آمريکـا   کشتي
کـنـنـد و         اند پرواز مـي  که در منطقه تقسيم شده

هاي اتمي ايـران و ــ در چـنـيـن               تمامي پايگاه
موقعيت خوبي ـ تـمـامـي نـهـادهـاي دولـتـي،               
تاسيسات نظامي و مراکز صنعـتـي و تـمـامـي          

آنـهـا   .  کنند خواهند، بمباران مي مراکزي را که مي
کنند که به عمق زمين فرو  هائي استفاده مي ازبمب

روند و خيلي راحت و ساده و شيک خواهـنـد    مي
بـاي   ها و باي اهللا باي آيت باي باي ايران، باي:  گفت

 !نژاد احمدي
اگر اسرائيل تنها به ايران حمله کند، در اين                
صورت اين حمله به گستردگي حمله آمريکا             

توانند اميدوار      حمله کنندگان مي    .  نخواهد بود  
باشند که تاسيسات اتمي ايران را بمباران کنند و         

 .به سالمت به خانه خود برگردند
قبل از اينکه حمله     :  من يک خواهش کوچک دارم     

را شروع کنيد بارديگر نگاهي به نقشه جغرافيائي        
اي که احتماال نامش را       تنگه هرمز بياندازيد، تنگه   

. خداي زردشتيان گرفته است         "  هرمز"از    
ها، بستن    العمل اجباري ايران به بمباران        عکس

 حتي . اين طبيعي است. تنگه هرمز خواهد بود

 چــرا نــه ؟
 »درباره ايران«

 Uri Avnery_ برگردان ناهيد جعفرپور 


