
 
 
 
 
 
 
 

 ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران
  ١۳٨۷     دي      

١٥۸ 

      سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانته مرکزیکميه يانيب

از مقاومت و مبارزه عادالنه مردم فلسطين 

  پشتيباني کنيم
  

 ژانويه نيروهاي زميني ارتش اسراييل وارد غزه شده ۳ دي ماه برابر ۱۴غروب روز شنبه 

آغاز شده بود  دسامبر، با بمباران هوائي  مردم بي دفاع غزه ۲٦و حمالتي که از روز جمعه 

 مداوم و دو روز جنگ زميني، دنبال يک هفته بمباران به. وارد مرحله جنگ زميني شده است

 فلسطيني، که بسيارشان زن و کودک هستند، کشته شده و بيش از ۵۰۰تا کنون بيش از  

  .اند  نفر  زخمي شده۲۵۰۰

اره و راکت توسط بهانه دولت اسرائيل براي اين تهاجم شديد به نوار غزه، پرتاب خمپ

ابعاد حمله نظامي . هاي يهودي نشين استشاخه نظامي حماس از غزه به داخل شهرک

هاي فلسطيني به هيچوجه قابل توضيح نيست و بسياري از  اسرائيل در مقابل راکت

هاي جهان اين تهاجم اسرائيل را محکوم کرده و  هاي مدافع حقوق بشر و دولت سازمان

  . اند ها شده خواستار قطع بمباران

  ٢بقيه در صفحه 
  

  
  يم واگذار»يهاخود« را به ي اسالمي جمهورياستر» انتخابات«
 ياري يك دمكراتي به تدارك تحول واقعي اجتماعي جنبشهايت تقوبا

  .  يمرسان
       ٣  هصفح                                                                                                 رضا اكرمي

  يران در اقتصاد االمللي ين بي مجازاتهاي تاكنونيراتتأث
    ٥صفحه                                                              محمود بهنام                              

  علي كردان يكي از عمال نمونه جمهوري اسالمي است   
    ١٧صفحه                                                                               علي جالل                 

  
 

  اي ده سال پس از قتلهاي سياسي زنجيره
  ١٥صفحه                       .پرونده جنايات جمهوري اسالمي همچنان باز است

   تحاديه اروپاگفتگوي روزنامه اومانيته با ليال شهيد نماينده فلسطين در ا

  ٢٣صفحه                                   بايد از تکه تکه شدن فلسطين جلوگيري کرد

  برگردان ناهيد جعفرپور - مصاحبه مارچلو موستو با اريك هابزبام
  ٢٤صفحه                                                                       مفهوم کنوني مارکس  

اعالميه مشترك  به مناسبت شصتمين 
  »اعالميه جهاني حقوق بشر«سالگرد 

مبارزه عليه نقض آشكار 
حقوق بشر در ايران را 

 !گسترش دهيم
با وجود حاكميت سانسور و خفقان، افكار عمومي در 
داخل و خارج از كشور نسبت به اين جنايات و 

نش ها، واك ها و پايمال شدن حقوق ابتدايي انسان ستمگري
بر خالف تصور باطل سردمداران حكومت . دهند نشان مي

تالش مي كنند سياست سركوب جمهوري اسالمي كه 
 بي سروصدا و دور از انظار مخالفان را در تاريكي،

هاي بيدار و افكار عمومي  جهانيان ادامه دهند، وجدان
هاي اجتماعي جاري در  جهاني ساكت ننشسته و جنبش

وق فردي، صنفي، اجتماعي و كشور، براي دفاع از حق
هاي رژيم اسالمي،  سياسي مردم، به رغم همه سركوبگري

 .يابد متوقف نگرديده بلكه گسترش مي
  ١٦صفحه                                                            

 

از  با شرکت در تظاهرات جوانان،
 جنبش دانشجويي پشتيباني کنيم

  
هاي اخير بسيار  مي در سالحكومتگران جمهوري اسال

اند تا با توطئه و سركوب، دستگيري و زندان و  تالش كرده
. شكنجه،  صداي اعتراض دانشجويان را خاموش سازند

 آذر امسال نشان داد كه 16اما برآمد دانشجويان در 
جنبش دانشجوئي همچنان زنده و پويا است و استبداد 

 خاموش قادر نيست كه صداي اعتراض دانشجويان را
 13  صفحه                                                 .سازد

 
 آذر را روز مبارزه با ۱۳روز

 !سانسور اعالم می کنيم
  ٢٨صفحه                

 

 بيانيه مشترک

                "چريکهاي فدايي خلق"پيرامون کتاب 
 سازمان اتحاد فداييان خلق ايران  

 )اکثريت(  سازمان فداييان خلق ايران 

  ٢٠صفحه



158اد كار ــاتح   1387دي    2ه ــصفح   
 

 رانــالمي ايــوري اســم جمهــاد رژيــرنگون بــس

  بقيه از صفحه اول

از مقاومت و مبارزه عادالنه مردم 

  فلسطين پشتيباني کنيم
 دسامبر، ليبي از جانب اتحاديه عرب 31روز چهاشنبه 

ها توسط  اي را مبني قطح بمباران پيش نويس قطعنامه
اسرائيل، به شوراي امنيت ارائه كرد كه توسط نماينده 

به  ه را قطعنامني اسينو شي پكايآمر. امريكا رد شد
 نگتنيواش  . بودن رد كرد»هيكسوي«و » نامتوازن «ليدل
 تي امني به شورايبي كه ليسينو شي در پ:ديگو يم

پرتاب ارائه كرده، از حماس خواسته نشده است كه 
 اين موضع . را متوقف كندليبه جنوب اسرائراكت 

شوراي امنيت، دولت اشغالگر اسرائيل و نيروي نظامي 
مقاومت مردم تحت اشغال در يك پرقدرت آن را با 
خواهد تا اين دو نيروي  دهد و مي كفه ترازو قرار مي

نابرابر، تعهدي برابر براي پايان دادن به حمله نظامي 
  . اسرائيل بدهند
ها است كه دولت اسرائيل با نقض حقوق  اكنون سال

المللي و  بندي به معاهدات بين بشر و عدم پاي
زمان ملل، به  اشغال جواب گذاشتن مصوبات سا بي

هاي فلسطيني ادامه داده و هرنوع تحقير و  سرزمين
ادامه ساختن . دارد فشاري را بر مردم فلسطين روا مي

هاي اشغالي،  نشين در زمين هاي يهودي شهرك
كشيدن ديوار مرتفع و جدا كردن محالت فلسطيني، 

هاي بازرسي و تفتيش بيشتر، محاصره  ايجاد پست
هاي واهي و  نشين به بهانه فلسطينياقتصادي مناطق 

تحميل فشار اقتصادي كمرشكن به مردم محروم اين 
مناطق، قطع برق و آب و جلوگيري از رسيدن مواد 

اي از  اوليه و دارو مورد نياز مردم، هر يك گوشه
هاي ضد انساني حكومت اسرائيل برعليه مردم  سياست

  .فلسطين است
هاي جهاني  ي قدرتيقينا دولت اسرائيل بدون پشتيبان

و در راس آنها امريكا، امكان پيشبرد چنين 
در طول شصت سالي كه از . يافت هايي را نمي سياست

گذرد، زماني نبوده است  تاسيس دولت اسرائيل مي
كه امريكا و متحدين اروپائيش چشم بر نقض حقوق 

طلبانه اسرائيل نبندند و تنها  هاي توسعه بشر و سياست
هاي  خاصيت و موضعگيري هاي بي هبه دادن اعالمي

  .دوپهلو بسنده نكنند
دولتهاي مختلف اسرائيل در طول شصت سال گذشته 

اند و محور اصلي  بند نبوده عمدتا به تعهدات خود پاي
هايشان، ناديده گرفتن حقوق مردم فلسطين،  سياست

بيرون راندن و محدود كردن آنان و اشغال 
اسرائيل «ن آنها در هايشان و در نهايت، حل كرد زمين

در . به عنوان شهروند درجه دوم بوده است» بزرگ
مقابل اين اقدامات تجاوزگرانه، مقاومت مردم 
فلسطين و تشكيل جبهه آزاديبخش فلسطين مانع 

  .ها بوده است اصلي بر سر راه اجراي اين سياست
گيري جريانات  تحوالت اخير در جهان و قدرت

عمال به اسرائيل بعنوان مذهبي در منطقه خاورميانه، 
هاي جهاني در اين  يك متحد قابل اعتماد قدرت

اي بخشيده و در واقع اسرائيل  منطقه موقعيت ويژه
پيمان غيرقابل  موفق شده است تا خود را به عنوان هم

هاي جهاني براي كنترل منطقه  حذف قدرت
دليل نيست كه اكنون  بي. خاورميانه تثبيت كند
ع افكار عمومي جهان با عليرغم مخالفت وسي

هاي ضد انساني و جنايت عليه بشريت دولت  سياست
اسرائيل، اين دولت بدون هيچ نگراني و با اطمينان از 

ش، به حل مسئله ا پشتيباني امريكا و متحدين اروپائي
  .دهد فلسطين از طريق حذف صورت مسئله ادامه مي

طلبانه  كنفرانس اسلو و چندين  هاي صلح تالش
، يكي »نقشه راه«نس و اقدامات بعدي و از جمله كنفرا

در حالي كه . پس از ديگري بي نتيجه باقي ماند
جنبش فلسطين با اميد به اين اقدامات، تالش كرد تا 
راهي براي خاتمه دادن به جنگ چندين دهه و 
برقراري صلح و تشكيل دولت مستقل فلسطين 

است گرفتن سي بگشايد، دولت اسرائيل با در پيش
بندي به تعهدات خود، عمال  كشي و عدم پاي وقت

موقعيت را براي رهبران فلسطين و جنبش مقاومت 
فلسطين پيچيده كرد و شكاف در صفوف جنبش 

نتيجه ماندن  وقت كشي و بي. فلسطين را دامن زد
اقدامات ديپلماتيك براي حل مسئله فلسطين، به همراه 

 خودمختار لياقتي دستگاه اداري حكومت فساد و بي
 ارتجاعي -فلسطين، عمال به تقويت جريانات مذهبي

و از جمله حماس ياري رساند و به اين جريانات 
هاي دولت محمود  امكان داد تا با انتقاد به سياست

عباس، عمليات نظامي عليه اسرائيل و از جمله عمليات 
نشين  هاي يهودي انتحاري و پرتاب راكت به شهرك

 چنين وضعيتي نيروهاي الئيك، در. را از سر گيرند
دمكرات و عدالتخواه فلسطيني از دو سو مورد فشار 

هاي  همزمان، رژيم. واقع شده و تضعيف گرديدند
مذهبي ضد دمكراتيك منطقه و بويژه رژيم جمهوري 

گري پرداخته و آتش بيار  اسالمي هم بيشتر به دخالت
  .اند معركه شده

استفاده را كرده دولت اسرائيل از اين موقعيت كمال 
و با عمده كردن عمليات نظامي حماس، مسئله 
. فلسطين را تحت شعاع حل مسئله حماس قرار داد

 سپتامبر نيز به پيشبرد اين  11شرائط جهاني پس از 
  .سياست در افكار عمومي كمك كرده است

اسرائيل به همراه امريكا با عدم پذيرش نتيجه انتخابات 
المللي كامال  ف ناظران بين، كه به اعترا2006ژوئن 

دمكراتيك برگزار شده بود، عمال تشكيل دولت 
. ائتالفي الفتح و حماس را با بن بست مواجه كردند

كشورهاي اروپايي نيز، زير فشار امريكا، از پرداخت 
هاي  مالي كه متعهد شده بودند خودداري  كمك
 - تداوم اين سياست به تشديد بحران اجتماعي. كردند
ي در سرزمينهاي اشغالي انجاميد و اختالف اقتصاد

درون دولت خودمختار را تشديد كرد بطوري كه 
حكومت خودگردان عمال به دو بخش رقيب، حماس 
در غزه و الفتح در كناره غربي رود اردن، تقسيم 

  .گرديد و آنچه اسرائيل در پي آن بود حاصل شد
 اسرائيل نوار غزه را محاصره كرده و عليرغم آتش 

س ششماهه از سوي حماس، اين محاصره را ادامه ب
پراني حماس،  دنبال آغاز راكت اكنون نيز به. داد

هدف . تهاجم همه جانبه خود را آغاز كرده است
اسرائيل از اين حمله نظامي تضعيف هرچه بيشتر 
مقاومت فلسطين، تقليل آن به  اقدامات تروريستي و 

هاي  نجدا كردن اكثريت مردم فلسطين از سازما
با تضعيف جنبش فلسطين، .  سياسي اين جنبش است

هاي سياسي  راه براي مذاكره جداگانه با گروه
فلسطيني و دادن چند امتياز كوچك در مقابل پايان 

  .دادن به مقاومت مردم فلسطين، باز خواهد شد
هاي گذشته به  اما چنان كه تجربه تاريخ و تجربه دهه
همه جنايات و روشني نشان داده است، به رغم 

طلبانه  تجاوزات رژيم اسرائيل، جنبش مقاومت و حق
مردم فلسطين براي دفاع از سرزمين، حق تعيين 
سرنوشت و تشكيل دولت مستقل خود و تامين صلح، 

  .از پاي نيفتاده و راه خود را ادامه خواهند داد
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

نيروهاي دمكرات و مردم فلسطين و همصدا با 
خواهان توقف اين جنگ آزاديخواه در سراسر جهان، 

خونين و خروج سربازان اسرائيلي از نوار غزه و 
پشتيباني نيروهاي .  باشد سرزمينهاي اشغالي مي

طرفدار آزادي و عدالت و افكار عمومي جهان از اين 
مقاومت و مبارزه عادالنه مردم فلسطين، امروز بيش از 

  .يابد  ميپيش ضرورت
  

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق 
  ايران

  2009 ژانويه 5 -1387 دي 16
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  مي واگذار»هايخود« را به ي اسالمي جمهوراستير» انتخابات

 مي رسانياري كي دمكراتي به تدارك تحول واقعي اجتماعي جنبشهاتي تقوبا
 

  رضا اکرمی
 
 غاتي تبليحكومت »اصالح طلبان «شي پكسالي حدود از

 جمهور سي رئنيدهم» انتخاب  «ي خود را برايانتخابات
  .اند  آغاز  كردهياسالم
هر .  نداشته استي مردم بازتاباني آنها تا كنون در مشتال

 و ينترنتي ايتهاي به ساي كه سريمندان چند عالقه
اند   جناح زده باشند شاهد بودهني به اكي نزديها روزنامه

 جز مجادالت مربوط به يگري حرف و سخن دبأيقرتكه 
 مورد نظر آنها، كه فعال بر يداهايچند و چون حضور كاند

 ي و در مواردي و عبداله نوري ،كروبي خاتمانيا آقرمحو
  . نبوده استانيدر م چرخد ، ي مي موسوني حسريم

 را داني منيرو ا انهي ماني اسالمگرااي ي طلبان حكومتاصالح
 يچون جزئ ،اند دهي حضور در صحنه برگزيزود هنگام برا

 احساس خطر ياند، از تداوم آن به شكل كنون» نظام«از 
 خارج از ياسيو هر نوع گذار و تحول س كنند ي ميجد

 زي نكته نني ابأي آنها تقريبرا . تابند يكنترل خود را بر نم
نژاد  يمسجل است كه تكرار دولت چهار ساله احمد

 شانس شهي همي ببرد كه براي را به سمتاوضاع تواند يم
  . ردي را از آنها بگياسي سيها تيبرگشت به مسئول

 گوناگون يها يري درگرغمي علزي نتي حاكمگري دجناح
 انتخابات مجلس هشتم انيچنانكه در جر در صفوف خود،

 دست و سه گانه خود كي ي در نظر ندارد قواميشاهد بود
 هم برخوردار است، مي رژي رهبريبانيرا كه همچنان از پشت

  .  از  دست بدهديبه راحت
.  است ري دو جناح در انتخابات اجتناب ناپذني ارقابت

 ني وجود چنمي رژيريگ مي تصمي عاليها ارگانچون هم 
 »اصالح طلبان« و هم دانند ي را به مصلحت نظام ميرقابت

 آماده شركت در انتخابات يطي  تحت هر شرايحكومت
 ،»منصفانه « اگر انتخابات يحت.  هستندي جمهوراستير
 مي مفاهنيهمانطور كه خود هم از ا» آزاد«  و» عادالنه«

  . نباشد  كنند، يبرداشت م
 مانده يباق» يانتخابات «ني كه به چنگري حدود شش ماه دتا

 تواند ي مراني در اي مختلفي و اجتماعياسياست حوادث س
 اثر گذار دادهاي كه به سهم خود بر روند روفتدياتفاق ب
 ني كه ايالملل ني و بي عوامل خارجنكهي اژهيبو. باشد 

 هتار آمد هم گرفياقتصاد– ي بحران ماليروزها به بال
 اما  . گرفته شوددهي نادستي كه نباستيگري عنصر د، است
 و ياسي سداري  پايها  معادالت وشاخصي  برخهيبر پا

 دستخوش ي و كشورهاراني سال گذشته در اي سياجتماع
 شي را پيا جهي نتني دشوار نباشد چنديشا انقالب و تحول، 

 نير ا در انتظار معجزه بود و ددي خود گذاشت كه نبايرو

» انتخابات« را از دل يساز مورد مشخص، بر آمد تحول
  .دي  انتظار كشي اسالمي جمهوراستي رنيدهم

 ي اجتماعي مهم معموال از دل تعادل و تقابل قواهاتحوالت
 روني بتي گسترده و قابل مالحظه و رؤ،ي  جدياسيو س
 و در چشم راني اي فعلتيبه عنوان مثال در وضع . نديآ يم

 ريي تغاي م،ي رژريي تغيروي ندي باايتاه مدت انداز كو
 جي برنامه و بسي چنان قدرتمند و دارام،ي رژيها استيس

 باشد كه بتواند در اشكال مختلف ي اجتماعيها جنبش
 يها اني اعتصاب در شر،ي مدني همچون نافرمانيمبارزات

 مردم را ها ونيليم...  وياباني و تظاهرات خي اقتصادياتيح
 چنانكه كه اي د،يخواهانه خود نما  تحوليپشتوانه مش

 را مد نظر يراتيي دست كم تغكنند ياصالح طلبان ادعا م
  يها  بر حل بحراني كه انجام آنها سر آغازدهدقرار 
  . كشور گرددي و اجتماعياسي سدهيعد
. مي روبرو هستي هر دو مورد فوق ما با مشكالت متعدددر
در . ستي خاموش نراني اي است كه جامعه كنونيتي واقعنيا
 ي زنان، دانشجوئ،ي كارگريها  دوسال گذشته جنبشيكي

اند اما   داشتهيري رشد چشمگيفي و كي به لحاظ كميو مل
 اريبس.  دارندي دفاعيها هنوز خصلت  جنبشنياكثر ا
 و همانطور كه باشند ي مي وادامه كاروندي فاقد پاند، دهپراكن

 است يوم كه مقاومت مفهنيبد. اند يگفته شد عمدتأ دفاع
 ،ي مدن،ي حقوق اجتماعزيدر مقابل از دست رفتن ناچ

به عنوان مثال دستمزد كار . ياسي سي و در موارديصنف
 يدي بزرگ تولي در واحدهايانجام شده كارگران حت

 يعي حق طبني اي و آنگاه كه براافتد ي مقيعوها به ت ماه
ورد  و در مشوند ي با سر كوب مواجه مكنند ياقدام م

 نيا . گونه استني وضع به همزي اقشار نريمطالبات سا
 مؤثر اناتي جرتي و بدون حمااري بسيها با دشوار جنبش

 اريبس. نندك  ي شده خود دفاع ممالي از حقوق پا،ياسيس
  حق ونيتر يهي اعتراض  آنها را به بدهاشتباه خواهد بود ك

 همسان ياسي بر آمد سكي يها حقوق خود، با شاخص
 آن اي ني شبه با فرمان اكي كه مي ودر انتظار آن باشميريبگ

  .زندي براباني به خياسيگروه س
 دهي ديا ي عزم جدچي هزي ني اصالح طلبان حكومتاني مدر
 ي و براي جناحي زور آزمائكي  در ي كه حتشود ينم

 هم شده، در ي انتخاباتبينشان دادن چنگ ودندان به رق
ه دعوت آنها به مقاومت  ناكردي مردم  و خداجيفكر بس
  .باشند
 از هر جا بتوان در شي بدي را شايارادگ ي بني وجود اعدم

 ي خاتمي آقايداتوري چاك كاندنهي سنياستدالل مدافع

 اني آقاني استدالل ايها تي از شاه بيكي ميدان يم. ديد
 تفاوت اي كه گوستيگريضرورت تكرار دوم خرداد د

 چنان باشد كه دي بااش يات انتخاببي با رقيآراء محمد خاتم
 ي نگهبان باقي شوراي انتخابات براجهي نترشي جز پذيراه

 شما قادر يداي اگر كانددي پرسدي بااني آقانياز ا .نماند
 به دفاع تواند ي خود دفاع كند، چگونه مي از رأي حتستين

 اگر در دي پرسدي بااني آقانياز ا. زدياز حقوق مردم برخ
گر ي دبار اي آشود، يشد، كه شده و م ي آراء دستكارجهينت

 كه مردم ي رأني به صاحباي د؟ي بري متيبه خدا شكا
 در ري دو دهه اخي چنانكه اصالح طلبان طايباشند؟ آ

اند از مردم   جهان انجام دادهي از كشورهاياريبس
 در مقابل وزارت كشور  اردو بزنند و خودتان ديخواه يم

 بي با نهاي د؟يريگ يرارم آنها قشيشاپيدر صف مقدم و در پ
 يدي و شتر دديكن ي خود را جمع ميه دست و پاي فقيول
   . يديند
  گري تا كنون و از امروز تا شش ماه دشي سال پكي از

گران،   حكومتگري در كنار اهداف دي جناحيها نزاع
 ني اتأياما نها.  گرم كردن تنور انتخابات خواهد شد يچاشن

 ثبت ي هزار و اندانيهبان از م نگيشورا. شود يآش پخته م
 تي صالحدي را تأئني از داوطلبني دو جيكينام كننده  

 اي ندهي هم نماي كرد،  والبته اصالح طلبان حكومتهدخوا
   . خواهند داشتيندگانينما
 نژاد ي در دور دوم انتخابات محمود احمدي احتمال قوبه

 نديوگ ي آنطور كه خود ماي انيادگراي بنندهيبه عنوان نما
 به اي رو انهي مانيگرا  اسالميداي در مقابل كاند»انياصولگرا«

قول خودشان اصالح طلب قرار خواهد گرفت و بسته به 
 از ينصر عتاي نظام  نهايها  از معادالت و مصلحتيا پاره
 خواهد هي تكي جمهوراستي ري بر كرس»ها يخود «انيم
م اما از هم اكنون روشن است كه در سرنوشت مرد. زد

 يچون ساختار كنون.  حاصل نخواهد شديرييوكشور ما تغ
 تحول طلب كه يروي ني راه را براي شكلچي به هتيحاكم
 ي كنونيتعادل قوا. گر هم باشد باز نخواهد گذاشت تحول

 ني كه چنستي ني گفته شد به صورتشتري كه پمانطور هزين
 دي كه از تأئيروئيو ن.  كندلي تحممي را بر رژيا اراده
 زي خود را قبل از هر چتي نگهبان بگذرد و مشروعيراشو

 نخواهد »يتداركچ«  ازشي بي  نقشردي نهاد بگنياز هم
  . داشت

 تحول كي در فكر يروئي مالحظات، اگر واقعĤ نني اهي پابر
 خود را ي امروز پاني از همدي در كشور باشد باكيدمكرات

 يكيزد بكشد و با كار دشوار نروني بي شب بازمهي خنياز ا
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 اقشار مختلف، دسته اني در مي اجتماعيها  با جنبشونديو پ
 پس گرفتن هر لقمه ي براكه نيو ضمن ا. وپنجه نرم كند

 از حقوق از دست رفته ينان مردم زحمتكش وهر جزئ
 شود، ي كشور با مبارزات آنها هم گام مني امي عظتياكثر
 يشاني خسته نشود كه در پتي واقعني هزاران باره اانياز ب
 ي نور رستگارچگونهي از هر نوع آن ه،يني حكومت دنيا
 راني در اي و مدني اجتماع،ياسي فعال سكيتالش . ستين

 ك،ي دمكراتيارهاي بر دفاع از معدي بازي قبل از هر چامروز
مردمساالر وعدالت خواهانه متمركز شود كه با قانون 

د  نخواهي قرابتچگونهي همي رژني و ساخت و بافت اياساس
  .داشت
ها،   گروهاني هرگاه از ميارهائي معني برچني ملتوافق

 ،ياسي سيها تيها، نهادها و شخص احزاب، سازمان
 تعدد رغمي و مدافع حقوق بشر، كه هنوز علي مدن،ياجتماع

 فراتر رفته و دهند ي ملي جامعه را تشكتيو تنوع آنها،  اقل
ل ي تبديونيلي ميها  تودهيعني جامعه، تيبه فكر و باور اكثر
 ي گذاريها، ممكن خواهند شد و حت شود آنگاه ناممكن
 دور از زي  ،ند جامعه آزاكي به ز،يآم كم درد و مسا لمت
 حكومت قادر است كه ياما تا زمان. دسترس نخواهد بود

 گوناگون، از لي بدالزي نني فعالني در صفوف هميحت
تر شدن   گرفته تا وحشت از خراب»ياسي سيواقعگرائ«
 دي دست و پا نمايغاتيا مملكت، خوراك تبليضاع خود او

 و محدود دهي دردمند، زجر كشيروي نني ايو وقت و انرژ
 يغي و تبلياسيبه لحاظ امكانات را هم در خدمت اهداف س

 اي و دي پاشنه خواهد چرخني در بر هماي رد،يخود به كار گ
 و خواهي آزاديروهاي نليحوادث خارج از اراده و تما

 كه ي در زمانمتأسفانه . خواهد شدرهي چزيچ  بر همه مستقل
 يداتوري بحث داغ كاندشود، يداشت نوشته مادي نيا

 ني نه تنها صاحبي به مشغله اصلياصالح طلبان حكومت

 آن در ني بلكه مستأجر،»ياصالح طلب« خانه  ني اياصل
 شده است و باز با لي تبدزي حكومت نروني و برامونيپ

– ي موصوم به مليروهاي ني  تماممينيب يكمال تأسف م
 تي نام فعالني كه به هميهائ  و خانماني از خود آقايمذهب 
سازمان دانش « و »راني اينهضت آزاد« گرفته تا كنند يم

و بآلخره » ) وحدتميادوار تحك(ي اسالمرانيآموختگان ا
 يشتري بيها كه باورمند  دانشگاهي اسالميها  انجمنيبرخ

 ي به محور اصلدهند يود نشان م از خيبه دمكراس
  . شده استلي تبدشان تيفعال
 نكهي كه همه آنها، از هم اكنون و قبل از اميدان ي باز مو

  ي و قلمي فكري به بازو ،ندياي بدانيقهرمانان شان به م
 لي تبدفي طني مطرح در اي روحانيداي از سه كانديكي

كان به ام» سازمان دانش آموختگان  «كهيدر حال.اند  شده
 ن ممكي صندوق كشاندن مردم را با حضور عبداله نوريپا
 كي قادر است منشأ ي گمان است كه وني و براداند يم

ترها  مسن» تجربه« باشد، ي فعلطي  در شراكاليتحول راد
 شانس خود را با محمد گر،ي كرده است تا بار دجابيا

 ي كروبي مهديعني» اصالحات «خيالبته ش. نديازماي بيخاتم
  .  بهره نبوده استي بياني حامني از چنزين

 غاتي تبليلي و تخي مصنوعي فضاني زدن به ادامن
 كه بتوان حدس شود ي مزتري سئوال برانگي وقتيانتخابات
 احتماأل روزه سكوت را نخواهد شكست و ي نوريزد، آقا

 اري بسي وتي صالحدي شانس تأئ،يداتوريدر صورت كاند
 ني چنكي در مقابل كه ني اتر في است  و ضعفيضع
 تي خود بخواهد در جلو بواداران از هشاني ا،يوئيسنار
 ي تجمع اعتراضكي وزارت كشور او، دست به اي يرهبر
 تاكنون از خود نشان ي ا  نشانهچي هيومحمد خاتم. بزنند

 از شي جمهوراستينداده است كه بخواهد در دور سوم ر
در » نظام«رمز  و به خطوط قدي بدر آيمرحله گفتار درمان

 كه تا كنون يبلكه همه شرط وشروط.  شودكيعمل نزد
 نيدر ا.  است در جهت عكس آن بوده است دهي كششيپ
 در بأي كه تقري كروبي حجت االسالم مهدماند ي مانيم
 در نيوا.  نداردي چنداني گفته جاشي پيها  گروهغاتيتبل
تفاقأ  است و اداني كه هم الاقل تا كنون تنها مرد مستيحال

 انجام ي كاريمت حكوياگر قرار باشد دركادر اصالح طلب
 هنوز مفروض، يداي از هردو كاندشتري بيشود، از و
 و هم يچرا كه هم اهل معامله است و چانه زن. ساخته است
   .شتري بدنشي خريدست به رأ

 ،ي آزاد، ودولتني دكي تفك،ي دمكراس،يجمهور
 احترام به ،تخابن واي انتخابات وحق رأ،يعدالت اجتماع

 تي حقوق اقلني حقوق زن و مرد، تأمي برابر، حقوق بشر
 كاها،ي سند،ياسي احزاب سي آزاد،ي و مذهبي مليها

 يمي هم مفاه،ي و فرهنگي صنف،ي  مدنيكانونها وانجمنها
 همچون مجادالت ،يا  بازار مكارههر در ديهستند كه نبا

اج  به حري اسالمي جمهوريها  جناحاني در ميكنون
 قرار يني فعاليشروي كار را پيائيگذاشته شوند و هم دن

   .  كه واقعأ طالب آننددهد يم
 كه انجام ي را، در انتصاباتمي رژيها  حساب جناحديبا
 ني از اميمطمئن باش.  كنندهي گذاشت تا خود تصفدهند، يم

 حضرات اگر نيا.  رو نخواهد شدري هم زنيبابت زم
ن هم را دور نخواهند گوشت هم را بخورند، استخوا

  .انداخت
 

     
  

 جان نيروهاي مجاهدين خلق مستقر در عراق در خطر است
  

اين . شد، به دولت عراق سپرده شد محافظت از قرارگاه اشرف، محل استقرار نيروهاي سازمان مجاهدين خلق در عراق كه تاكنون توسط نيروهاي چندمليتي تحت فرماندهي آمريكا تامين مي
  .وهاي مجاهدين در عراق و بخصوص در ارتباط با حفظ جان آنان در مقابل جمهوري اسالمي ايران، ايجاد كرده استرهايي را در رابطه با امنيت ني ئوليت، نگرانيانتقال مس

ماندن مجاهدين در  ر مقابل، نيروهاي چندمليتي باقيپس از سرنگوني رژيم صدام حسين و اشغال عراق توسط نيروهاي چند مليتي، طي توافقي، حركت و امكانات مجاهدين محدود شد و د
تواند يكي از نتايج مذاكرات آمريكا با  در پي انتقال اين مسئوليت به دولت عراق كه مي. عهده گرفتند عراق و محافظت از آنان را در مقابل جمهوري اسالمي ايران و برخي نيروها در عراق به

  . ماهه تعيين كرده است6يكي از توافقات آنها باشد، طبق خبرها، دولت عراق براي ترك خاك اين كشور توسط نيروهاي مجاهدين، مهلت جمهوري اسالمي در مورد مسائل عراق و 
به سابقه فعاليت سازمان مجاهدين خلق اما با توجه . المللي صورت خواهد گرفت و يا اصوال چنين طرحي به اجرا گذاشته خواهد شد يا نه، در پرده ابهام است آيا اين امر با نظارت مجامع بين

در عراق از يك طرف و رابطه حسنه دولت عراق با رژيم جمهوري اسالمي از طرف ديگر، اين امكان وجود دارد كه نيروهاي حاكم بر عراق، نخواهند و يا نتوانند امنيت و جان نيروهاي 
بر اين اساس، اين خطر وجود دارد كه بخشي از اين نيروها به جمهوري اسالمي تحويل داده شوند و يا دست رژيم جمهوري . مجاهدين خلق را مادام كه در عراق مستقر هستند، تامين نمايند

  .اي انساني را به دنبال خواهد داشت اسالمي براي ربودن يا ضربه زدن به آنان باز گذاشته شود كه اين، فاجعه
خواهيم تا   خلق كه خود بخشي از فاجعه و مهمترين عامل در ايجاد وضعيت كنوني است، از همه نيروهاي آزاديخواه و دموكرات ميهاي تاكنوني سازمان مجاهدين رغم مشي و سياست ما به

هاي سازمان مجاهدين  هزار نفر نيرو3المللي و بخصوص صليب سرخ و كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد، توجه خاص آنان را به خطري كه جان حدود  در تماس با مجامع بين
  .كند، جلب نمايند خلق در عراق را تهديد مي

كنيم تا  له زحمتكشان كردستان درخواست مي له كردستان ايران و كومه حزب دمكرات كردستان ايران، حزب دمكرات كردستان، حزب كومه: هاي دوست ما بخصوص از احزاب و سازمان
 .خود، در حفظ جان و امنيت نيروهاي مجاهدين بكوشند و تالش كنند تا از بروز يك فاجعه انساني جلوگيري شودكارگيري امكانات  با استفاده از روابط و به

  
  کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 ۲۰۰۸ سپتامبر ۱۴ – ۱۳٨۷شهريور  ۲۴
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 المللي در اقتصاد ايران تأثيرات تاكنوني مجازاتهاي بين
 

  محمود بهنام
سازمان ملل، درباره » شوراي امنيت«آخرين قطعنامه 

اي ايران، اوايل مهرماه گذشته، به اتفاق  پرونده هسته
هرچند در اين قطعنامه . آرا به تصويب رسيد

مجازاتهاي اقتصادي جديدي مطرح نشده ولي شوراي 
، ضمن تأكيد بر تداوم اعمال محدوديتهاي امنيت

مصوب قبلي، از جمهوري اسالمي خواسته است كه 
در همين . هاي پيشين عمل كند به خواستهاي قطعنامه
المللي  آژانس بين«اي ايران در  حال، پرونده هسته

و در شوراي امنيت، همچنان، گشوده » انرژي اتمي
 دائمي ، پنج عضو)5+1(است و رايزنيهاي دولتهاي 

شوراي امنيت به عالوه آلمان، در اين باره باز هم 
دور از انتظار نيست كه، در صورت گردن . ادامه دارد

هاي قبلي، به  ننهادن جمهوري اسالمي به مفاد قطعنامه
اي مبني بر تشديد مجازاتها عليه  زودي قطعنامه تازه

  .ايران به تصويب برسد
ارجاع پرونده نخستين قطعنامه شوراي امنيت، در پي 

المللي به  قطور جمهوري اسالمي از آژانس بين
در اين .  تصويب شد1385سازمان ملل، در مرداد 

مجازاتهايي منظور نشده بود ولي ) 1696(قطعنامه 
 اصل هفتم 41اي ايران در چارچوب بند  پرونده هسته

حفظ و تأمين «منشور سازمان ملل، در ارتباط با مساله 
تلقي گرديده و، ضمن اعالم » المللي صلح و امنيت بين

مهلتي يك ماهه، از رژيم حاكم بر ايران خواسته بود 
سازي  اي و به ويژه غني كه فعاليتهاي حساس هسته

اورانيوم را به حال تعليق درآورده و با آژانس 
المللي كامالً همكاري كند وگرنه قطعنامه بعدي  بين

با پايان اين . همراه با تدابير تنبيهي صادر خواهد شد
اعتنايي جمهوري اسالمي به نگرانيها و  مهلت و بي

) 1737(المللي، قطعنامه ديگري خواستهاي جامعه بين
 از تصويب گذشت كه در آن، براي 1385در ديماه 

اولين بار، يك رشته مجازاتهاي اقتصادي و سياسي 
از آن جمله . نسبتاً محدود عليه ايران گنجانده شده بود

سازمان انرژي اتمي « شركت، مانند  موسسه و11
كاال «و شركت » سازمان صنايع دفاعي«، »ايران

كه در ارتباط با فعاليتهاي اتمي و يا نظامي » الكتريك
، مورد تحريم معامالت و )برنامه موشكهاي باليستيك(

 نفر از مقامات و 12المللي قرار گرفتند و  مبادالت بين
هاي اتمي و  برنامهاندركاران رژيم در رابطه با  دست

نظامي، مانند فرمانده كل سپاه پاسداران، فرمانده 

نيروي هوايي و معاون تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي، 
. المللي واقع شدند مشمول ممنوعيت و كنترل تردد بين

و اين آغاز روند وضع و اعمال مجازاتها از سوي 
سازمان ملل بود كه طي دو سال گذشته مرتباً گسترش 

  .دت يافته استو ش
، قطعنامه جديدي به 1386چند ماه بعد، در فروردين 

اتفاق آرا از تصويب شوراي امنيت گذشت كه در 
برگيرنده محدوديتهاي بيشتري براي مبادالت 

، )1747(طبق اين قطعنامه . اقتصادي خارجي ايران بود
هاي اتمي  تعداد ديگري از موسسات و مسئوالن برنامه

سالمي مشمول تحريم و و موشكي جمهوري ا
عالوه بر اين، بانك . المللي قرار گرفتند ممنوعيت بين

المللي سپه نيز در فهرست نهادهاي  سپه و بانك بين
مورد تحريم جاي گرفت و، به طور كلي، از كشورها 

المللي خواسته شد كه، به استثناي  و موسسات بين
، وارد تعهدات جديد كمك »مقاصد انساني و توسعه«
در اين . ي و اعطاي وام به جمهوري اسالمي نشوندمال

قطعنامه، همچنين، ممنوعيت صدور اسلحه از جانب 
  .رژيم اسالمي برقرار گرديد

در پي عدم پذيرش خواستهاي شوراي امنيت و 
المللي و استمرار و توسعه فعاليتهاي اتمي  آژانس بين

، )5+1(رژيم، و با شكست مذاكرات آن با دولتهاي 
نويس  دانيم، كار به تهيه و ارائه پيش  ميچنان كه

در اسفند . اي از سوي اين دولتها كشيد قطعنامه تازه
راجع به پرونده ) 1803(، چهارمين قطعنامه 1386

اتمي ايران در شوراي امنيت به تصويب رسيد كه 
در اين . متضمن مجازاتهاي سنگينتري عليه ايران بود

اد و موسسات، مصوبه، نه فقط تعداد ديگري از افر
صنايع متالورژي «، »شركت ابزار برش كاوه«مانند 

به فهرست » شركت توليدي باطري نيرو«و » خراسان
شود بلكه افراد و  ممنوعات موجود افزوده مي

اي  ويژه» كميته«شركتهاي ديگري نيز بنا به تشخيص 
كه جهت اجراي مصوبات شوراي امنيت درباره 

تواند  گرديده است، مياي ايران ايجاد  پرونده هسته
اين قطعنامه از تمامي كشورها . مورد تحريم واقع شود

المللي و يا قوانين و  خواهد كه مطابق با قوانين بين مي
اختيارات ملي خود، در صورت سوءظن نسبت به 
حمل كاالهاي ممنوعه طبق مصوبات شوراي امنيت، 

هايي را كه توسط كشتيها و هواپيماهايي كه  محموله«

 سمت ايران و يا از ايران توسط شركت هواپيمايي به
ايران و يا شركت حمل و نقل دريايي جمهوري 

شوند  هاي آنها مي اسالمي ايران وارد بنادر و فرودگاه
و گزارش كتبي آن را هم به » مورد بازرسي قرار دهند

مقرر ) 1803(قطعنامه . مذكور ارائه كنند» كميته«
پذيرفتن تعهدات  «دارد كه تمامي كشورها در مي

جديد عمومي براي كمكهاي مالي جهت تجارت با 
هاي صادرات، ضمانت  ايران، از جمله ارائه اعتبارنامه

و، همچنين، از آنها » هشيار باشند... نامه يا بيمه
بر فعاليتهاي موسسات مالي كشور خود با «خواهد  مي

تمامي بانكهاي موجود در ايران، خصوصاً بانك ملي 
هاي آنها در  صادرات و شعبات و زيرمجموعهو بانك 

خارج از اين كشور هشيار باشند تا از اين كه چنين 
اي يا  فعاليتهايي به گسترش فعاليتهاي حساس هسته

اي منجر  توسعه سيستمهاي پرتابي تسليحات هسته
اين قطعنامه، ضمن تأكيد و . »اجتناب گردد... بشود

دن ايران، تشويق ادامه مذاكرات براي متقاعد كر
دهد كه در صورت عدم اجراي خواستهاي  اخطار مي
تدابير ديگري را «ها توسط جمهوري اسالمي،  قطعنامه

»  از فصل هفتم منشور سازمان ملل41بر اساس بند 
  .اتخاذ خواهد كرد

  
  ابعاد مجازاتها

به منظور بررسي حيطه و دامنه مجازاتهاي مصوبه، نه 
 جريان عمل، و تنها بر روي صفحه كاغذ بلكه در

ارزيابي واقعي از تأثيرات آنها بر اقتصاد ايران، 
در دوره » تحريم اقتصادي«اي گذرا به سابقه  اشاره

حاكميت جمهوري اسالمي، عاري از فايده نخواهد 
  .بود

پيش از هرچيز يادآوري اين نكته الزم است كه، 
برخالف ادعاهاي سردمداران حكومت اسالمي 

 مورد ن هيچگاه در اين دورهدرگذشته و حال، ايرا
چنانكه مثالً در (جانبه  تحريم اقتصادي كامل يا همه
 و يا عراق در دهه 80مورد آفريقاي جنوبي در دهه 

داران او  خميني و ميراث. نبوده است)  ميالدي90
» محاصره اقتصادي«يا » حصر اقتصادي«مكرراً از 

جمهوري اسالمي به وسيله قدرتهاي خارجي حرف 
ند، ولي، در واقع، اين هم شگرد ديگري براي ا زده

توجيه و الپوشاني شكستهاي عيان سياستهاي رژيم و 
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نابسامانيهاي فزاينده در عرصه اقتصادي، بوده و 

  .هست
در ماجراي گروگانگيري و اشغال سفارت آمريكا در 

دانيم، بخشي  ، همان طور كه مي1358تهران، در سال 
ت خارجي مسدود از داراييهاي ايران در موسسا

گرديد و از اين راه خسارت مالي زيادي هم بر كشور 
وارد گرديد ولي تحريمهاي اقتصادي عليه ايران بسيار 

برخي از دول اروپايي كه در همين رابطه . محدود بود
مناسبات سياسي و اقتصادي خود را قطع كردند پس 
از مدتي كوتاه، بر پايه منافع خودشان، اين گونه 

محدوديتهاي شديدي هم كه .  از سر گرفتندروابط را
در مورد واردات از آمريكا، كمابيش ادامه يافت و 
حتي در جريان جنگ ويرانگر هشت ساله ايران و 
عراق، بخشي از تجهيزات نظامي آمريكايي مورد نياز 
  .رژيم، از طريق دالالن و به بهاي گزاف تأمين گرديد

دولت ) 1987 اكتبر (1366در اواخر جنگ، در پاييز 
ريگان به منظور اعمال فشار بيشتر به رژيم اسالمي، 

المللي،  تحت عنوان حمايت آن از تروريسم بين
را ) و از جمله فرش(واردات برخي از كاالهاي ايراني 

لكن اين ممنوعيت نيز، كه به . به آمريكا ممنوع كرد
زيان صادركنندگان ايراني بود، چندان موثر واقع نشد 

ت فيمابين و صدور نفت ايران در سالهاي بعد و مبادال
استمرار يافت، به طوري كه مثالً حجم صادرات 

 ميليون 800 ميالدي به 1992آمريكا به ايران در سال 
دالر و ميزان خريد كمپانيهاي نفتي آمريكايي از ايران 

در همين سالها، . شد  ميليارد دالر بالغ مي4به حدود 
تي كه در مناسبات بين اختالالت مقطعي كوتاه مد

و جمهوري اسالمي، از جمله در » اتحاديه اروپا«
خصوص محكوميت رژيم در مورد تروريسم در 

المللي  دادگاه ميكونوس، و صدور حكم جلب بين
عليه برخي از مقامات آن، بروز كرده بود، نيز به 

  .زودي رفع و به فراموشي سپرده شد
 شرايط  و مسائل اما دولت كلينتون، عمدتاً به اقتضاي

داخلي آمريكا، يك رشته اقدامات تنبيهي عليه ايران 
اعالم داشت كه هدف ) 1995مه  (1374در بهار 

داليل و . اصلي آن تحريم بخش نفت و گاز ايران بود
تالش «عناوين برقراري اين مجازاتهاي يك جانبه نيز 

اي،  جمهوري اسالمي براي تجهيز به سالحهاي هسته
وريسم و اخالل در روند صلح حمايت از تر

). 1374اتحاد كار، تير (اعالم شده بود » خاورميانه
طبق اين تصميمات، شركتهاي آمريكايي از هرگونه 
معامله و يا مشاركت مالي در قراردادهاي مربوط به 

بدين ترتيب، . صنعت نفت و گاز در ايران منع شدند
 500كه قراردادي » كونوكو«مثالً كمپاني آمريكايي 

با » سيري«ميليون دالري جهت توسعه ميدان نفتي 

كه جاي آن (ايران بسته بود، ناگزير به لغو آن گرديد 
با تشديد ). گرفت» توتال«را بعداً كمپاني فرانسوي 

گذاري  اين مجازاتها طي دو سال بعدي، سقف سرمايه
 40شركتهاي خارجي در بخش نفت و گاز ايران به 

بدين . ون دالر محدود شد ميلي20ميليون و سپس به 
تواند نه فقط كمپانيهاي  سان، دولت آمريكا مي

آمريكايي بلكه شركتهاي غيرآمريكايي را هم كه 
 20مبادرت به سرمايه گذاري و يا مشاركت بيش از 

هاي نفتي ايران كنند، مشمول  ميليون دالر در پروژه
در اواخر . هاي قانوني قرار بدهد تنبيهات و جريمه

، دولت آمريكا به منظور كاهش فشارهاي 1378سال 
اقتصادي، واردات بخشي از كاالهاي ممنوع، و از 
جمله فرش و خشكبار ايراني را به آمريكا آزاد اعالم 

گذاري در  كرد ولي محدوديتهاي قانوني سرمايه
عرصه نفت و گاز، همچنان، به قوت خود باقي مانده 

حدوديتها و پيش از پرداختن به دامنه و تبعات م. است
المللي در بخش نفت و گاز، بهتر است  مجازاتهاي بين

اي به ارزيابي خود آمريكاييها از  در همين جا اشاره
  .اقدامات يك جانبه آنها بشود

 ساله 20گزارش كنگره آمريكا راجع به بررسي نتايج 
تحريمهاي آمريكايي بر جمهوري ) 2007-1997(

دي منتشر شده، اسالمي، كه در ژانويه سال جاري ميال
. حاكي از آنست كه تأثيرات آنها محدود بوده است

، جمهوري 2003-2007به طوري كه، مثالً طي دوره 
 ميليارد دالر 20اسالمي در بخش انرژي حداقل 

اما وزارت . گذاري خارجي جذب كرده است سرمايه
داري آمريكا، كه مأموريت عمده اجرا و كنترل  خزانه

 را بر عهده دارد، مدعي مجازاتهاي اعمال شده
تأثيرگذاري زياد آنها بوده و اعالم كرده كه توانسته 

 هزار 25 تاكنون از انجام حدود 1997است از سال 
معامله مالي ايران در سطح جهان جلوگيري كند و 

 5حجم كل اين معامالت در اين دوره نيز حدود 
، »اقتصاد ايران«ماهنامه (ميليارد دالر بوده است 

صرفنظر از تأثيرات اندك يا بسيار ). 1387ين فرورد
اقدامات يك جانبه آمريكا، اين نكته كامالً آشكار 
است كه پس از ارجاع پرونده به شوراي امنيت و 

هاي پياپي، طي دو سال گذشته،  صدور قطعنامه
مجازاتهاي اقتصادي عليه ايران وارد مرحله ديگري 

  .اي يافته است شده و ابعاد تازه
هاي  اكنون به عنوان تدابير تنبيهي در قطعنامهآنچه ت

شوراي امنيت آمده است، هنوز با بايكوت يا تحريم 
اين . اي بسيار دارد اقتصادي كامل ايران فاصله

محدوديتها، همچنين، مستقيماً شامل صادرات نفت و 
شود، هدف   نمي– شريان حياتي اقتصاد ايران –گاز 

كه پيداست، قبوالندن ها، چنان  بالواسطه اين قطعنامه

سازي اورانيوم و جلوگيري از  تعليق فعاليتهاي غني
هاي اتمي و نظامي مشكوك و خطرناك  توسعه برنامه

جمهوري اسالمي است و، در همين راستا نيز، بيش از 
 موسسه و شركت ايراني را مستقيماً مشمول تحريم 30
 اما، جدا از اينها، تبعات. المللي قرار داده است بين

المللي دامنگير دو  مستقيم و غيرمستقيم مجازاتهاي بين
گذاري  يكي سرمايه: عرصه عمده اقتصاد كشور است 

گذاري در صنعت نفت و  خارجي و خصوصاً سرمايه
ولي همان طور . گاز، و ديگري بخش بانكي و مالي

كه بعداً خواهد آمد، تأثيرات آنها محدود به اين دو 
ديگر اقتصاد هم تسري عرصه نمانده و به بخشهاي 

  .يافته است
سهم ايران از سرمايه گذاري خارجي، در سطح 
جهاني، به داليل گوناگون سياسي و اقتصادي، 

چنان كه مثالً بنا به . همواره محدود بوده  است
از لحاظ جذب ) آنكتاد(گزارش سازمان مل 

 و 2004گذاري مستقيم خارجي، در سالهاي  سرمايه
 130 كشور در رده 140 در ميان  ميالدي، ايران2005

در همين حال، سياستهاي .  جاي داشته است133و 
اقتصادي و مالي رژيم حاكم طي ساليان گذشته، با 

اي از منابع عمومي  اختصاص سهم بزرگ و فزاينده
هاي نظامي و اداري و ماجراجوييهاي اتمي،  به هزينه

بخش نفت و گاز كشور را، بيش از پيش، نيازمند 
به . گذاري و تكنولوژي خارجي ساخته است يهسرما

طوري كه، نه فقط براي اكتشاف و توسعه ميادين 
جديد نفتي و گازي بلكه حتي براي حفظ سطح توليد 
موجود نيز، به ناگزير، دست به دامان كمپانيهاي 

شود و به بستن قراردادهاي زيانبار و يا  خارجي مي
 . كند مغاير منافع ملي مبادرت مي
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مهوري اسالمي با همه تقالها و ترفندهاي ج

اش، تا به حال نتوانسته است ظرفيت  خودغرضانه
واقعي توليد روزانه نفت كشور را در سطحي باالتر از 

طبق برآورد كارشناسان، .  ميليون بشكه حفظ نمايد4
افزايش ظرفيت توليد به ميزان يك بشكه در روز 

ت، عالوه بر گذاري هفت هزار دالر اس مستلزم سرمايه
هاي موجود نيز محتاج  اين كه حفظ و بازيافت چاه

  .گذاريهاي مضاعف و تكنولوژي پيشرفته است سرمايه
المللي، فشارهاي  پيش از آغاز اعمال مجازاتهاي بين

سياسي و اقتصادي آمريكا در محدود كردن توسعه 
به . اي كارساز بود صنعت نفت و گاز ايران تا اندازه

 درصدي ايران در 20 سهم مشاركت طور مثال، لغو
شركت نفتي جمهوري آذربايجان در درياي خزر، 
جلوگيري از عبور خط لوله و انتقال نفت و گاز قفقاز 
و آسياي ميانه از خاك ايران به مقصد كشورهاي 

 0 تفليس –ديگر و متقابالً احداث خط لوله باكو 
با . ، حاصل آن فشارهاي يك جانبه بود)تركيه(جيهان 

اينهمه، حكومت اسالمي با توجه به ذخائر عظيم گاز 
و نفت ايران و با عرضه قراردادهاي پر منفعت به 
طرفهاي خارجي، قادر بود تعدادي از كمپانيهاي 
اروپايي و آسيايي را به مشاركت در اين بخش 

اما در پي طرح پرونده اتمي جمهوري . ترغيب نمايد
جوييهاي رژيم اسالمي در شوراي امنيت، ادامه ماجرا

المللي،  و عاقبت نامعلوم و پر خطر اين بحران بين
بسياري از شركتهاي غيرآمريكايي نيز از اين عرصه 

هاي مشترك خود را متوقف  كنار كشيده و يا پروژه
گذاريها و مشاركتهاي خارجي، به  كردند و سرمايه

  .طور كلي، شديداً محدود گرديد
اليان گذشته ، كه طي س»توتال«كمپاني فرانسوي 

قراردادهاي متعددي در بخش نفت و گاز ايران منعقد 
پيرامون » تجديد مذاكره«كرده، سال پيش خواستار 

گاز منطقه پارس جنوبي شد و در ) 11فاز (پروژه 
ريسكهاي «تابستان امسال هم اعالم كرد كه به واسطه 

از سرمايه گذاري جديد در ايران خودداري » سياسي
نيز در اوايل سال جاري، از » لش«شركت . كند مي

پارس جنوبي عقب كشيد و بعد ) 13فاز (مشاركت در 
اعالم داشت كه در » استات اويل«هم كمپاني نروژي 

مثال . گذاري نخواهد كرد هاي جديدي سرمايه پروژه
ژاپن است كه از چند » اينپكس«ديگر، شركت نفتي 

شريك » آزادگان«سال پيش در توسعه حوزه نفتي 
و كاهش » تجديد نظر« ولي سال پيش اقدام به بوده

گذاري كرده و، عمالً، موضوع مشاركت  سهم سرمايه
قابل توجه . خود را به حالت تعليق درآورده است

است كه همه اينها و موارد ديگر از لغو يا تعليق 
اي رخ داده  سرمايه گذاري و همكاريها، در دوره

فزايش و، است كه بهاي جهاني نفت مرتباً رو به ا
بنابراين، تالش شركتها و دولتها براي دستيابي به منابع 

  .جديد، در حال گسترش بوده است
دولت هند، ظاهراً به داليل تجاري ولي در واقع با 
مالحظات سياسي، پروژه بزرگ انتقال گاز طبيعي 
ايران از طريق پاكستان به آن كشور را، به رغم نياز 

 به حالت تعليق در شديدش به منابع انرژي، عمالً
در حالي كه كنسرسيوم چندمليتي . آورده است

، جهت انتقال گاز ايران به اروپا، با مشاركت »نوبوكو«
كمپانيهاي اتريشي، سويسي وغيره تأسيس شده و 

هايي هم، در اين رابطه، در سال گذشته به  تفاهم نامه
ولي مسير و سرنوشت اين خط لوله . امضا رسيده است

در جريان سفر احمدي نژاد به . معلوم استفعالً نا
تركيه، در مرداد گذشته، قرار بود توافقي هم در 
خصوص قرارداد گازي و مشاركت تركيه در توسعه 

داليل «اما دولت تركيه به . پارس جنوبي به امضا برسد
از امضاي آن خودداري كرد، در صورتي كه »  فني

را فشارهاي المللي علت امتناع تركيه  هاي بين رسانه
در همين . آمريكا و بحران اتمي جاري عنوان كردند

اي  دوره، جمهوري اسالمي كوشيده است كه پاره
هاي استخراج  ها جهت آغاز و اجراي پروژه توافقنامه

نفت و گاز و پااليشگاه با دولتها و كمپانيهاي مالزي، 
ولي تحقق عملي . روسيه، چين و اندونزي منعقد كند

ها نيز زير عالمت سوال است، در  ژهاكثر اين پرو
ماندگيهاي طرحهاي توسعه نفتي و  حالي كه عقب

هاي خود رژيم، و  گازي كشور، طبق برنامه
نابسامانيهاي توليد و صادرات جاري و نيازمندي به 

واردات . سرمايه و فناوري خارجي روز افزون است
اي  با هزينه(حدود يك سوم نيازهاي داخلي بنزين 

از خارج، خود نمونه )  ميليارد دالر در سال5بيش از 
  . بارزي از اين نابسامانيهاست

  
در بخش بانكي و پولي، چنان كه در باال اشاره شد، 

هاي مصوبه شوراي امنيت صراحتاً اعمال  قطعنامه
در اين مصوبات، نه . دارد محدوديتهايي را مقرر مي

 تنها مشخصاً محدوديت و يا كنترل مبادالت مالي با
مطرح ) ملي، سپه و صادرات(سه بانك عمده ايراني 

شود  گردد، بلكه از طرفهاي خارجي خواسته مي مي
كه در مورد اعطاي وام و كمكهاي مالي به جمهوري 

در . اسالمي، هشياري و سختگيري به خرج بدهند
عمل نيز، دامنه محدوديتها و موانع در عرصه فعاليتهاي 

ها آمده، فراتر رفته  امهپولي و مالي، از آنچه در قطعن
  .است

داري  ، وزارت خزانه1737پيش از صدور قطعنامه 
 بانك صادرات ايران را، زير 1385آمريكا در تابستان 

مشمول تحريم » كمك به فعاليتهاي تروريستي«عنوان 
يك جانبه قرار داده و، در عين حال، تالشهاي خود 
جهت وادار كردن موسسات مالي برخي ديگر از 

را براي محدود ) از جمله هلند و سويس(رها كشو
در همان . ساختن مبادالتشان با ايران، افزون كرده بود

مقطع، دو بانك بزرگ سويسي كه معامالت زيادي 
با طرفهاي ايراني داشتند، فعاليت خود را در اين زمينه 

در زمستان همان سال، . محدود يا كالً قطع كردند
رد كه مبادالت دالري آلمان اعالم ك» كامرس بانك«

نمايد و در  خود با موسسات ايراني را متوقف مي
دويچه (تابستان سال بعد، بزرگترين بانك آلماني 

به مشتريان ايراني خود اخطار كرد كه از ) بانك
 معامالت خود با آنها را قطع خواهد 1386شهريور 

طي اين دو سال، تعداد ديگري از بانكهاي . كرد
يتاليايي، فرانسوي و هلندي نيز عمده انگليسي، ا

تدريجاً اقدام به محدود كردن معامالت خود با ايران 
 مطبوعات داخلي گزارش 1386در بهمن ماه . كردند

پ و .ان.ب(كردند كه دو بانك بزرگ فرانسوي 
براي ) سي.ال(ديگر از صدور اعتبار اسنادي ) كاليون

سال در تيرماه . كنند واردكنندگان ايراني امتناع مي
كه در مجموع (» اتحاديه اروپا«جاري، طبق تصميم 

بزرگترين طرف تجاري و مالي ايران محسوب 
فعاليتهاي بانك ملي ايران و همه شركتهاي ) شود مي

وابسته بدان، ممنوع و داراييهاي آن در اروپا مسدود 
ماه بعد، چند روز پس از مذاكرات نمايندگان . گرديد

اتحاديه «در ژنو، شش دولت با جمهوري اسالمي 
در راستاي اجراي قاطعتر و وسيعتر مجازاتهاي » اروپا

، اعطاي حمايتهاي مالي 1803مندرج در قطعنامه 
توسط ) صدور ضمانت نامه و يا بيمه صادراتي(

دولتهاي عضو در خصوص مبادالت بازرگاني با ايران 
اعمال اين محدوديتها تنها از . را شديداً محدود كرد

 و اروپا نبوده و نيست، زيرا كه ژاپن و جانب آمريكا
و ) دومين طرف عمده تجارت ايران(سپس چين 

شمار ديگري از كشورها نيز، به تدريج، به اجراي آنها 
  .اند مبادرت و يا آنها را تشديد كرده

اي كه در زمينه گشايش  موانع و ممنوعيتهاي فزاينده
الي اعتبارات اسنادي، اعطاي وامهاي تجاري و تأمين م

... كوتاه مدت، ضمانت و بيمه مبادالت بازرگاني و 
به وجود آمده، طبعاً بازرگاني خارجي ايران را هم با 

اين مشكالت، . مشكالت مضاعفي مواجه ساخته است
المللي  در اثر كنترلها و محدوديتهاي حمل و نقل بين

اتحاديه «در تابستان امسال، . نيز افزونتر گشته است
به » مشكوك«رد كه هرگونه محموله اعالم ك» اروپا

دهد،  مقصد و يا از مبدا ايران را مورد بازرسي قرار مي
و دولتهاي آمريكا، بريتانيا و فرانسه، مانور مشترك 
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ايران در آبهاي » تمرين محاصره دريايي«نظامي جهت 

اخبار مربوط به تهديد به . خليج فارس انجام دادند
پيماهاي شركتهاي ممنوعيت و يا ممنوعيت پرواز هوا

هاي كشور هم بازتاب يافته  ايراني به اروپا در روزنامه
و كمپاني ) 1387 مرداد 7المللي،  اطالعات بين(است 

هم به تازگي اعالم داشته است كه » ايرفرانس«
  .پروازهاي بين پاريس و تهران را متوقف خواهد كرد

 
  واكنشها

در پاسخ اوليه و عمومي سردمداران حكومت اسالمي 
اعتنايي  ها و اعمال مجازاتها، بي برابر صدور قطعنامه

خواندن آنها، و تأكيد بر » غيرقانوني«نسبت بدانها و يا 
رئيس جمهوري . بوده است» اي ادامه نهضت هسته«

» كاغذ پاره«هاي شوراي امنيت را  رژيم كه قطعنامه
تره هم «نامد كه نظام جمهوري اسالمي براي آنها  مي

تحريمهاي «، مكرراً اظهار داشته كه »دكن خُرد نمي
فشارهاي اقتصادي «و يا اين كه » اثر است اقتصادي بي

باعث تسليم نشده بلكه موجب افزايش مقاومت 
وزير اقتصاد دولت وي نيز تحريم . »خواهد شد

نفت «داند زيرا كه  مي» معنا بي«اقتصادي ايران را 
 اعتماد روزنامه) » سد تحريم است] منابع نفتي ايران[

اما جدا از تكيه كالم تبليغاتي ). 86 بهمن 18
بودن فشارهاي خارجي، » ناموفق«حكومتگران مبني بر 

دولت و همچنين موسسات و تجار در جهت مقابله با 
المللي به يك رشته اقدامات و  موانع و مجازاتهاي بين
اند كه، در اين قسمت، به مرور  تقالهايي دست يازيده

  . پردازيم اجمالي آنها مي
بخشي از تالشهاي رژيم در جهت كاهش دامنه 

المللي، طي سالهاي اخير، معطوف به  مجازاتهاي بين
يافتن منابع جديد سرمايه و تكنولوژي خارجي بوده 

با در نظر گرفتن امتناع بانكهاي بزرگ و . است
المللي از پرداخت وام بلند مدت و  موسسات مالي بين

 متداول در مبادالت حتي اعتبارات كوتاه مدت
المللي به ايران و همچنين تصميم بانك جهاني  بين

هاي جديد در  مبني بر عدم پرداخت وام به پروژه
» حساب ذخيره ارزي«و با توجه به اين كه منابع ) ايران

هاي جاري، طرحهاي  نيز با اختصاص به هزينه
شده است، » مالخور«حاصل و حيف و ميل، عمالً،  بي

ع الزم براي سرمايه گذاري يكي از كمبود مناب
معضالت عمده جمهوري اسالمي است كه در آينده 

) به واسطه كاهش بهاي نفت و درآمدهاي نفتي(
  .تشديد هم خواهد شد

گذاري، با  تشكيل موسسه يا صندوق مشترك سرمايه
هاي كشورهاي ساحل جنوبي خليج  مشاركت سرمايه

 جمله آن فارس، يا چين و برخي كشورهاي ديگر، از

رئيس جمهوري و رئيس بانك . تالشها بوده است
مركزي رژيم در سفر به بحرين و بعضي ديگر از 

نشينهاي خليج فارس كوشيدند كه توافق  شيخ
داران اين كشورها را به شراكت در  مسئوالن و سرمايه

تاكنون تعداد معدودي از . اين موسسات جلب نمايند
ولين آنها با عنوان اين گونه موسسات ايجاد شده كه ا

اي  با سرمايه» صندوق سرمايه گذاري فرست پرشين«
 ميليون يورو با مشاركت بانك ملي ايران و 300معادل 
مركز مالي «، در 1385هاي محلي، در تابستان  سرمايه

اما حجم منابع . گشايش يافته است» المللي دوبي بين
فراهم شده به وسيله اين موسسات، در صورت آغاز و 

تواند  مكان ادامه فعاليت آنها، نيز اساساً نميا
پاسخگوي نيازهاي رژيم به سرمايه و فناوري خارجي 

  .باشد
چنانكه قبالً هم اشاره شد، كمبود سرمايه بيش از همه 
در بخش نفت و گاز محسوس است كه نه صرفاً 

هاي جديد بلكه طرحهاي موجود هم با تأخير و  پروژه
وزير نفت . ازي روبرويندتعلل در تكميل و راه اند

دولت احمدي نژاد ضمن پذيرش ضمني تأثير 
امروز «كند كه  المللي، اظهار مي مجازاتهاي بين

محدوديتها و تحريمها براي صنعت نفت فرصت به 
وجود آورده است تا نگاهي بيشتر به توليد داخل و 

لكن ). 3/5/87ايسنا، (» پيمانكاران داخلي داشته باشيم
 مورد نظر وي، كه غالباً همان سپاه »پيمانكاران«

پاسداران و ارگانهاي مشابه حكومتي هستند كه 
قراردادهاي كالن در بخش نفت و گاز به چنگ 

اند، در صورتي كه بخواهند اين قراردادها را  آورده
برداري برسانند باز هم بايد  به مرحله اجرا و بهره

» عفانبنياد مستض«. متوسل به پيمانكاران خارجي بشوند
در » بن اويل«كه از چند سال پيش با ايجاد شركت 

كه (صدد ورود به بازار صادرات نفت خام ايران 
بوده ) قانوناً در انحصار شركت ملي نفت ايران است

اي با شركت ملي نفت امضا  است، اخيراً تفاهم نامه
بخش «كرده كه طبق آن، اين بنياد به عنوان 

هاي  م، فرآوردهدر زمينه فروش نفت خا» خصوصي
نفتي و توليدات پتروشيمي در بازارهاي جهاني 

  .فعاليت خواهد كرد
راه اندازي شركتهاي پوششي براي انجام مبادالت در 

هاي تسليحاتي و امنيتي، و يا پنهانكاري در  زمينه
اي، از شگردهاي شناخته شده  هاي هسته پيشبرد برنامه

رخي از رژيم اسالمي است كه اسامي و فعاليتهاي ب
اين اين قبيل شركتها نيز، در جريان دادگاه پرونده 

المللي  و يا اخيراً از طرف آژانس بين» ميكونوس«
در جهت . انرژي اتمي، اعالم و آشكار شده است

مقابله با محدوديتها و يا دور زدن ممنوعيتهاي 

دي از اين موسسات پوششي در  المللي هم تعدا بين
از جمله اينها، . ه استخارج از كشور ايجاد گرديد

است كه ) وابسته به شركت ملي نفت(» كو ني«شركت 
و مركز ) درياي مانش(» جرسي«مقر قانوني آن جزيره 

و . است) سويس(» لوزان«اصلي فعاليت آن در حوالي 
رأساً به دريافت اعتبارات و مبادالت مالي با بانكهاي 

ريم و از جمله بانكهايي كه ايران را تح(المللي  بين
» فيگارو«روزنامه (كند  مبادرت مي) اند كرده

26/5/2008 .(  
جمهوري » شوراي پول و اعتبار«، 1386در بهار سال 

هاي  اسالمي، ايجاد بانكهاي مشترك با سرمايه
خارجي و نيز تأسيس شعب بانكهاي خارجي در 
كشور را مجاز اعالم كرد، در صورتي كه شوراي 

باره مخالفت ورزيده نگهبان ساليان متمادي در اين 
در همين حال، بر پايه گزارشهاي خارجي، دولت . بود

اقدام به انتقال بخشي از داراييهاي ايران از بانكهاي 
اروپايي به بانكهاي آسيايي كرده و كوشيده است كه 
با گسترش مبادالت با موسسات مالي آسياي جنوب 

اي  شرقي و حاشيه جنوبي خليج فارس، تا اندازه
. اي شديد ناشي از مجازاتها را جبران نمايدتنگناه

وزير اقتصاد و دارايي بركنار شده دولت، كه در 
جلسه توديع خويش، ضمن انتقاد از دولت، شرح 
كشافي از عملكرد دوره وزارت خود ارائه كرده و در 

ما وارد يك بازي سنگين و «: گويد اين باره مي
شده نفسگير شطرنج با وزارت خزانه داري آمريكا 

آنها يك معاون صهيونيست خود را به نام . بوديم
استوارت لوي مأمور متوقف كردن اقتصاد ايران 

اين فرد شخصاً به اكثر كشورهاي دنيا . نموده بودند
اول از طريق تشويق و تطميع ... كرد و  سفر مي

كرد و اگر به نتيجه  تقاضاي همكاري بر عليه ايران مي
به لطف . كرد  را دنبال ميرسيد با تهديد كار خود نمي

خدا در سال گذشته موفق شديم روي حريف را كم 
و او را مات كنيم در حالي كه خيلي زودتر بايد اين 

آنها تحريم مالي بانكي عليه ما را به . كرديم كار را مي
راه انداختند تا تجارت خارجي مارا متوقف كنند، اما 

 اعتماد ملي، روزنامه(» ما نگذاشتيم و مردانه ايستاديم
اما، صرفنظر از واقعيتهاي محسوس، ). 3/2/87

گزارشها و ارزيابيهاي ديگر هم خالف ادعاي وزير 
  .دهند معزول را نشان مي

، در »بوستون گلوب«خبرنگار نشريه آمريكايي 
، ضمن توضيح تالشهاي »دوبي«گزارشي از 

داري آمريكا براي اعمال فشار به مقامات  خزانه
عربي در جهت محدودكردن مبادالت امارات متحده 

بانكي و تجاري با ايران و، از جمله، اشاره به اين كه 
فقط در دوره اخير، استوارت لوي هشت بار در همين 
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دهد كه اكثر  رابطه به دوبي سفر كرده است، خبر مي

بانكهاي اين كشور، در حال حاضر، از گشايش 
به  (كنند حساب به نام مشتريان ايراني خودداري مي

در ). 25/9/2008» كوريه انترناسيونال«نامه  نقل از هفته
تأييد همين خبر، اتاق بازرگاني امارات متحده نيز 
اخيراً اعالم كرده است كه بانكهاي آنجا فعاليتهاي 

  .اند خود در ارتباط با ايران را عمدتاً متوقف كرده
اما در رابطه با چين، گزارش مجمع عمومي ساالنه 

مندرج در (» رگاني مشترك ايران و چيناتاق باز«
اي از  ، شمه)30/10/86روزنامه دنياي اقتصاد، 

چگونگي مناسبات تجاري و مالي فيمابين را در 
در اين جلسه، كه با . سازد شرايط فعلي، برمال مي

حضور سفير چين در تهران ترتيب يافته است، اسداهللا 
شاره عسگراوالدي، رئيس اتاق بازرگاني مشترك، با ا

به مشكالت بانكي بين دو كشور، عدم گشايش 
اعتبارات اسنادي و مسائل وارد كنندگان كاالهاي 
چيني به كشور، ضمن گاليه از مقامات و طرفهاي 

ما عالقه داريم از كشور چين خريد «: پرسد چيني، مي
كنيم به ما بگوييد پولش را چطور بپردازيم؟ به ما 

. »ريزيم يا در كيسه؟بگوييد كه پول را در جيبمان ب
پيام بخش خصوصي ايران به «وي با اعالم اين كه 

از اخم غرب بود كه ما لبخند چين را : چين اين است
پذيرفتيم و از چين انتظار نداريم كه كاري كند كه ما 

، تأكيد »اخم غرب را تبديل به لبخند غرب كنيم
از نظر ما اقتصادي جهاني پيوندي ناگسستني «: كند مي
اي دارد و شما اين رابطه را  ارتباطات بانكي و بيمهبا 

چين بزرگ به شما «: افزايد و مي» سياسي نكنيد
گويم اگر فشار غرب ما را وادار كند كه به  مي

ديگر » دستم را باال كنم«اصطالح عاميانه من بازاري 
در همين نشست، معاون اقتصادي . »آيم به چين نمي

اره به حجم نزديك به وزارت خارجه رژيم نيز، با اش
 ميليارد دالري مبادالت اقتصادي فيمابين، و طرح 20

ما االن به چين نفت «مشكالتي از اين قبيل كه 
فروشيم ولي براي گرفتن پول آن  مي
: دارد ، اظهار مي»باز كنيم» .سي.ال«توانيم نمي

 ميليارد دالر پروژه با چين در دست 30اكنون  هم«
راي امضاي آنها مسائل امضا است و تنها مشكل ب

ما در اين رابطه پيشنهاد تأسيس بانك . بانكي است
 شعبه در ايران و پكن را داديم و آماده 2مشترك در 

هاي كارگزاري با بانكهاي خصوصي و  امضاي معاهده
دولتي بوديم، ولي هنوز از سوي چينيها هيچ موافقتي 

  .است» صورت نگرفته
صندوق  «در مجموع، همان طور كه از گزارش

المللي بر  راجع به تأثير مجازاتهاي بين» المللي پول بين
اقتصاد ايران، كه در مرداد سال جاري انتشار يافته، نيز 

المللي تأمين مالي مبادالت  تحريمهاي بين«: آيد بر مي
تجاري و پرداختهاي خارجي را مشكل كرده و باعث 

 گذاري در ايران شده  انصراف شركتها از سرمايه
بانكهاي دولتي ايران در اثر تحريمهاي «ت اس

اقتصادي آمريكا و سازمان ملل به شدت ضربه 
اند به نحوي كه دولت مجبور به تجديد  خورده

  .»ساختار مالي آنها شده است
در بخش بازرگاني خارجي، تالشهاي تجار 
وشركتهاي خصوصي و دولتي ايران براي عبور از 

هاي  انكي، به شيوهموانع و محدوديتهاي بانكي و غيرب
، »حواله«پذيرد كه سيستم  گوناگون صورت مي

. و قاچاق از جمله آنهاست» واردات بدون انتقال ارز«
توسل به اين روشها، مسلماً، مستلزم پرداخت 

هاي اضافي و، در نتيجه، گرانتر شدن كاالها  هزينه
در هر حال، در . براي مصرف كنندگان نهائي است

اي از واردات و صادرات  ايندهشرايط حاكم، سهم فز
تأمين نيازهاي توليدي و مصرفي كشور از اين طرق 

در اينجا بايد يادآور شد كه حجم . گيرد انجام مي
صادرات و واردات كشور در دو سال گذشته، نه 

به يمن درآمدهاي . كاهش بلكه افزايش يافته است
سرشار نفتي در اين مقطع، حجم واردات گمركي طي 

 درصد رشد نسبت به مدت 16، با 1386سال  ماهه 12
 ميليارد دالر بالغ گرديده 3/48مشابه سال پيش، به 

طبق گزارش بانك مركزي، در جدول تراز . است
پرداختهاي ارزي، ميزان واردات در سال گذشته 

  . ميليارد دالر بوده است56حدود 
وارد كنندگان ايراني در برابر امتناع بانكها و موسسات 

المللي براي انجام معامالت، در وهله  مده بينبيمه ع
نخست،  به بانكها و موسسات كوچكتر در كشورهاي 

توانستند با  بدين ترتيب، آنها مي. ديگر روي آوردند
الزحمه به بانك ثالث، و   درصد حق15 تا 10پرداخت 

پذيرش تأخير و مخاطرات بيشتر در مورد موعد 
 نيازهاي تحويل و كيفيت اجناس خريداري شده،

ولي به موازات تشديد . خود را رفع و رجوع نمايند
بحران اتمي و انزواي جمهوري اسالمي، امكان 

از اين رو .استفاده از اين روش نيز محدودتر شده است
نيز، بخش بيشتري از بازرگانان به شيوه سنتي حواله 

در اين حالت، وارد كننده ايراني . اند متوسل شده
مورد معامله را نقداً به يك صراف معادل ريالي مبلغ 

پردازد و او آن را به طرف ايراني يا خارجي خود  مي
كند و اين نيز  در دوبي و يا جايي ديگر، حواله مي

همان را، به ارز مورد توافق، به فروشنده اصلي كاال 
استفاده از اين . نمايد در كشوري ديگر پرداخت مي

اي اداري، دولتي و شيوه قديمي و غالباً فارغ از كنترله
تواند در شرايط امروز هم استمرار يابد،  المللي، مي بين

اما واضح است كه در مورد معامالت و قراردادهاي 
  .بازرگاني و اقتصادي بزرگ كارساز و عملي نيست

اي بود كه در شرايط  شيوه» واردات بدون انتقال ارز«
كمبود ارز و بحران اقتصادي دوره جنگ هشت ساله 

طبق اين . ج بسيار داشت ولي بعداً از رونق افتادروا
روش، صادركننده يا وارد كننده ايراني ابتدا كاالهايي 

را به خارج صادر كرده و در مقابل، به ) مانند فرش(
ميزان ارز حاصله از اين صادرات، كاالي ديگري را 

واردات خود را به » حق«كرد و يا  به داخل وارد مي
گيري از  در عمل، بهره. نمود ميتاجري ديگر واگذار 

اين شيوه به راهي براي انتقال ارز و سرمايه به خارج 
بدل گرديده و صدمات فراواني هم به اقتصاد كشور 

در شرايط حاضر، نه به دليل كمبود ارز . وارد آورد
بلكه به واسطه محدوديتهاي مبادالت بانكي و پولي، 

يز مشوق آن اين كار بار ديگر متداول گشته و دولت ن
سازمان «معاون وزير بازرگاني و رئيس . شده است

اي با اشاره به  ايران، در مصاحبه» توسعه تجارت
مشكالت گشايش اعتبار و تحريم بانكي، اعالم كرد 

موضوع فعاليت تجاري بدون انتقال ارز پيش از «كه 
اين محدود به برخي كاالها بوده است كه در نظر 

ر مورد بسياري از كاالها داريم اين راهكار را د
البته از سويي هم در تالشيم تا نگراني . گسترش دهيم

المللي،  اطالعات بين(» را به جامعه تزريق نكنيم
اين مورد نيز، همانند روش حواله، بيشتر ). 12/5/86

پاسخگوي دادوستدهاي نسبتاً كوچك بوده است و 
به . براي مبادالت بزرگ بين المللي كارايي ندارد

الوه، محدود شدن بازار صادرات غير نفتي ايران به ع
المللي موجود، امكان توسل به  واسطه مجازاتهاي بين

  .كند را هم محدودتر مي» راهكار«اين 
اي  اما قاچاق كاالها داستان ديگري است كه سابقه

 موقعيت جغرافيايي و .طوالني در سرزمين ما دارد
و عملكرد شرايط اقتصادي ايران به عالوه ماهيت 

رژيم حاكم بر آن، زمينه بسيار مساعدي را براي اين 
گونه فعاليت فراهم كرده، به طوري كه همواره عرصه 
فعال و پر رونقي براي سودجويي و انباشت ثروتهاي 

اي از اقتصاد زيرزميني  كالن بوده و بخش عمده
  .كشور را تشكيل داده است

ن با هفت با درنظر گرفتن مرزهاي زميني گسترده ايرا
كشور و مرزهاي مشترك دريايي آن با هشت كشور 
ديگر، بايد اذعان كرد كه كنترل كامل تمامي اين 
مرزها و بايكوت همه جانبه اقتصاد ايران، اگر نه 

چنانكه مثالً . غيرممكن در عمل بسيار دشوار است
حتي در بحبوحه جنگ بين ايران و عراق نيز، جريان 

يران هيچگاه كامالً متوقف قاچاق كاال از عراق به ا
در مقاطعي هم كه با توافق دوجانبه بين دولتها، . نشد
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بنا به مالحظات امنيتي مشترك، كنترلهاي شديدي در 
مرزهاي ايران و تركيه، و يا ايران و پاكستان، 

» غيرقانوني«حكمفرما بوده باز هم عبور و مرور 
در دوره . اجناس از اين سرحدات قطع نشده است

يت رژيم اسالمي، به دليل ايجاد نهادهاي حاكم
موازي و بنيادهاي گوناگون حكومتي، استقرار نوعي 

الطوايفي، و گسترش فزاينده فساد در اركان  ملوك
حكومت و در نتيجه مجموعه سياستهاي اقتصادي كه 
به وسيله دولتهاي مجاور پي در پي در پيش گرفته 

 پيش شده است، زمينه رشد و رونق قاچاق بيش از
كه (صرفنظر از قاچاق مواد مخدر . مهيا گرديده است

خود مقوله ايست جدا، ولي پول حاصل از آن 
هاي ديگر به كار  تواند در قاچاق اجناس و در رشته مي

، باند قاچاق »مافياي شكر«، صحبت از )گرفته شود
مبادي وارداتي غيرقانوني در «سيگار، قاچاق بنزين، 

و نظاير اينها، » ي غيرمجازها اسكله«، »ها فرودگاه
موضوعي است كه در مطبوعات حكومتي و در 
جريان افشاگريهاي متقابل باندهاي دزدي و قاچاق 

 .گردد دستجات رقيب درون رژيم، مرتباً مطرح مي
 

 
  

اي، اعالم هرگونه محدوديت و تحريم  در چنين زمينه
المللي، حتي پيش از اجرا و اعمال آنها،  اقتصادي بين

شود كه فرصتها و  محسوب مي» امداد غيبي«منزله به 
اي را براي قاچاق و احتكار انواع  موقعيتهاي تازه

كاالها، به ويژه ارزاق و مايحتاج عمومي، و براي 
با تشديد . آورد سودجوييهاي گزاف به وجود مي

مجازاتهاي اقتصادي و، نتيجتاً كمبود و گراني بيشتر 
ليتها هم رونقي كاالها در داخل، اين گونه فعا

مرزهاي دريايي جنوب كشور، . يابند روزافزون مي
تاكنون گوي سبقت را در اين عرصه از ساير مرزها 

اند، زيرا كه نه تنها بازارهاي گسترده عرصه  ربوده
محصوالت در حاشيه جنوبي آن فراهم است بلكه اين 
قسمت از مرزهاي پرمنفذ كشور، با بنادر متعدد و 

فراوان، آماده پذيرش » غيرمجاز« و هاي مجاز اسكله
در همين حال، طي چند سال گذشته، مرز . آنهاست

بين ايران و عراق، خصوصاً در منطقه كردستان، به 

عرصه پررونقي براي انواع مبادالت رسمي و غير 
  .رسمي تبديل گشته است

بر پايه مشاهدات عيني مسافران و همچنين گزارش 
ها قايق و كشتي هاي خارجي، روزانه صد رسانه

كوچك و بزرگ از دوبي، ابوظبي، عجمان، قطر، 
هاي  زير چشمان مراقب ناوچه... بحرين، كويت و 

گشتي آمريكايي، رهسپار سواحل جنوبي ايران 
اين كشتيها، انواع و اقسام اجناس، از . شوند مي

محصوالت چيني، تايواني و تايلندي گرفته تا 
 وسايل مصنوعات آمريكايي و اروپايي، از

كامپيوتري، لوازم خانگي و تلويزيون گرفته تا قطعات 
يدكي، شكر، كوكاكوال و سيگار، را به مقصد ايران 

هم براي بازار داخلي و هم به منظور ترانزيت از (
سهم بزرگي از اين . كنند حمل مي) طريق ايران

الورود و از سوي ايران و  ممنوع(واردات، غيرقانوني 
غير رسمي يا ) ز جانب آمريكاالصدور ا يا ممنوع

قاچاق است كه نه تنها حقوق و عوارض گمركي 
پردازند بلكه حجم و تركيب آنها نيز در هيچ  نمي

در . شود دفتري، در مرزهاي ورودي كشور، ثبت نمي
اين ميان، البته امارات متحده عربي و به ويژه دوبي 

اي بدان در اينجا  كند كه اشاره نقش خاصي ايفا مي
  .نمايد ري ميضرو

به دليل مجموعه شرايط اقتصادي و سياسي حاكم بر 
ايران، زير حاكميت جمهوري اسالمي، و حتي پيش 

المللي، امارات متحده عربي، به  از آغاز مجازاتهاي بين
تدريج، به طرف عمده بازرگاني خارجي ايران تبديل 

بخش اعظم واردات كشور از آنجا، . شده است
ي كاالهاي ثالث است كه ابتدا ، يعن»صادرات مجدد«

وارد و سپس » امارات«هاي  نشين به دوبي و ديگر شيخ
همچنين قسمت بزرگي از . شود به ايران صادر مي

هم به منظور تأمين » امارات«صادرات ايران به مقصد 
مالي واردات محصوالت كشورهاي ديگر از آنجا 

براساس گزارش گمرك ايران، در . گيرد صورت مي
، اولين مقصد صادرات غيرنفتي كشور 1386سال 

امارات متحده عربي )  درصد كل14يعني حدود (
در همان سال، نزديك به يك چهارم كل . بوده است

از امارات )  ميليارد دالر5/11حدود (واردات كشور 
متحده عربي بوده كه در رديف نخست، پيش از 

عالوه بر . آلمان، چين و كره جنوبي، جاي داشته است
ين، طبق برآورد كارشناسان حجم واردات ا
 ميليارد دالر 2/1كشور فقط از دوبي به » غيررسمي«

  .شود در سال بالغ مي
همراه با رشد تجارت فيمابين طي سالهاي گذشته، 

هايي از تجار و دالالن ايراني نيز در  رفته رفته گروه
شركتهاي خصوصي و دولتي، . دوبي مستقر شدند

ي از واحدهاي توليدي ايران بانكها و حتي تعداد
مبادرت به تأسيس دفاتر و شعبات در آنجا كردند و 
چه بسا بازرگانان و صرافاني كه اصالً مركز اصلي 

شان را بدانجا منتقل  فعاليت و سهم بزرگي از سرمايه
تعداد ايرانياني كه در دوبي زندگي و كار و . ساختند

م  هزارنفر و حج450كنند، بالغ بر  فعاليت مي
 ميليارد 500 تا 400گذاري آنها در آنجا بين  سرمايه

 درصد اين 30شود كه حدود  دالر تخمين زده مي
گذاري در بخش ساختمان و مستغالت است  سرمايه

، تنها بخش محدودي از )روزنامه فيگارو، پيشگفته(
ايرانيان مقيم دوبي، كه از ساليان پيش به آنجا 

» امارات« تابعيت اند موفق به دريافت مهاجرت كرده
اند و از اين رو نيز غالب ايرانيها براي افتتاح دفتر  شده

هاي  و شركت در آنجا ناگزير به پرداخت هزينه
اضافي و مشاركت صوري يا واقعي با تبعه اماراتي 

  .هستند
با در نظر گرفتن اين حجم باالي مبادالت بازرگاني، 

عدد عبور بانكي و مالي با ايران، و همچنين امكانات مت
از موانع و دور زدن ممنوعيتها، در آنجاست كه، در 
دوره اخير، دولت آمريكا فشارهاي زيادي را متوجه 
حاكمان امارات و ساير شيخ نشينها كرده تا آنها را 

لكن شيوخ . وادار به اعمال محدوديتهاي بيشتري بكند
امارات كه به لحاظ سياسي و نظامي شديداً وابسته به 

غرب هستند، رشد و رونق اقتصادي آمريكا و 
چشمگير كشور خود را هم تا اندازه زيادي مديون 

بينند و به  هاي ايرانيان مي كار و فعاليت و سرمايه
سادگي حاضر نيستند از سودهاي سرشاري  كه از اين 

گذشته از . آورند چشم پوشي كنند راه به چنگ مي
ري العملهاي احتمالي رژيم جمهو اين، آنها از عكس

خواهند از اعمال  اسالمي هم بيمناكند و نمي
با . محدوديتهاي مصوب شوراي امنيت فراتر بروند

رسد كه فشارهاي دولت آمريكا  اينهمه، به نظر مي
اي ايجاد  مؤثر واقع شده و دولت امارات موانع تازه

جدا از محدوديتهاي جديد در زمينه . كرده است
د، چنان كه از فعاليتهاي بانكي، كه فوقاً اشاره ش

معلوم » بوستون گلوب«گزارش پيشگفته روزنامه 
شود، دولت امارات صدور اجازه كار و همچنين  مي

اجازه فعاليت در مناطق آزاد تجاري را براي ايرانيان 
امكان تأسيس و ثبت . شديداً محدود كرده است

شركت توسط ايرانيها هم بسيار كمتر شده، به طوري 
د داراي حداقل يك نفر كه نسبت شركتهاي جدي

التأسيس در  شريك ايراني، به كل شركتهاي جديد
دوبي، كه در سه ماهه اول سال گذشته ميالدي حدود 

 درصد بوده، در مدت مشابه سال جاري به كمتر از 6
قابل توجه است كه . يك درصد تنزل كرده است

محدوديتهاي مضاعف، در عمل، بيشتر دامنگير تجار 
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و متوسط است، چه شركتهاي و شركتهاي كوچك 

بزرگ دولتي يا خصوصي، با برخورداري از امكانات 
هاي ديگري براي  توانند راه بيشتر و امتيازات ويژه، مي

پا،  اما دست اندركاران خرده. گذشتن از موانع بيابند
در برابر اين تنگناها، يا بايد فعاليت  خود را تعطيل 

  .آورندكنند و يا، مثل بقيه، به قاچاق روي 
 

  پيامدها
المللي، چنانكه وصف آنها گذشت،  مجازاتهاي بين

بايكوت . هنوز به معناي تحريم كامل اقتصادي نيست
اقتصادي ايران، هرگاه عملي باشد، و يا تحريم نفتي 
ايران فعالً مطرح نيست و در دستور كار شوراي 

اما . امنيت و غالب قدرتهاي جهاني هم قرار ندارد
ه عنوان مجازاتهاي اقتصادي اعمال آنچه تاكنون ب

اي در اقتصاد كشور  شود، تأثيرات گسترده شده و مي
بر جاي گذاشته كه، در اينجا، به بررسي موارد عمده 

  .پردازيم آن مي
پيش از همه بايد يادآور شد كه آغاز اجراي تدابير 

اي بوده  تنبيهي شوراي امنيت تقريباً مصادف با دوره
زارهاي جهاني، شديداً افزايش كه بهاي نفت، در با

اي هم  سابقه يافته و، در نتيجه، درآمدهاي هنگفت بي
از طريق صدور نفت خام نصيب جمهوري اسالمي 

در چنين وضعيتي، رژيم تالش كرده است . شده است
حساب و كتاب اين درآمدها، با  با خرج بي

پرداختهاي افزونتر براي تهيه و تأمين كاالها، با تحمل 
... هاي بيشتر بانكي، بيمه و حمل و نقل و  هزينه

سابقه واردات در سال گذشته نيز  چنانكه حجم بي
دهد، بخشي از موانع موجود را رفع كرده  گواهي مي

اي تخفيف  و تضييقات ناشي از مجازاتها را تا اندازه
يادآوري اين نكته از اين جهت نيز الزم است . بدهد

ني نفت به واسطه كه با شروع اُفت شديد بهاي جها
داري جهاني، و كاهش سريع  بحران سرمايه

و احتماالً در (درآمدهاي نفتي ايران در دو ماه اخير 
از توان و امكانات مالي رژيم براي ) هاي آتي ماه

مقابله با محدوديتها نيز قطعاً كاسته شده و عواقب آن 
  .تحريمها با وضوح بيشتري نمايان خواهد شد

گردد، تأثيرات  د رژيم حاكم برميتا جايي كه به خو
مدت  شديد اصلي مجازاتهاي اقتصادي، در ميان

در كوتاه مدت، رژيم اسالمي . گردد آشكار مي
برداري از ظرفيتهاي موجود منابع نفت  تواند با بهره مي

اي از نيازهاي نظامي، امنيتي،  و گاز، بخش عمده
ريق هاي بيشتر از ط اداري و اجرايي خود را، با هزينه

دالالن و قاچاقچيان، فراهم كرده و به سركوب 
لكن، . هاي مردم ادامه دهد مطالبات و خواستهاي توده

در ميان مدت، كمبودهاي ناشي از محدوديتهاي 
جلب سرمايه و تكنولوژي، خصوصاً در بخش نفت و 
گاز، بيش از پيش گريبانگير خود رژيم هم شده و، به 

خاموش كردن عالوه، استمرار سركوبگري براي 
صداي اعتراضات جنبشهاي اجتماعي هم دشوارتر 

گذشته از اين، در صورت ادامه . خواهد شد
هاي شوراي  اعتنايي حكومت اسالمي به قطعنامه بي

المللي رو به  امنيت، نه تنها دامنه مجازاتهاي بين
راه «گذارد بلكه احتمال توسل به  گسترش مي

مباران ايران، هاي ديگري چون تهاجم نظامي و ب» حل
نيز از جانب آمريكا، اسرائيل و برخي ديگر از 

  .شود قدرتهاي خارجي قويتر مي
اما تا جايي كه به كار، فعاليت و گذران زندگي 

شود، مجازاتهايي كه  اكثريت مردم ايران مربوط مي
تاكنون اعمال شده پيامدهاي بسيار ناگواري داشته 

ندگي و از هم ما قبل از هر چيز، در شرايط عقب. است
گسيختگي ساختاري اقتصاد وابسته كشور، در شرايط 
 -حاكميت باندهاي مافيايي و بنيادهاي سياسي

 اقتصادي بر بخشهاي بزرگي از فعاليت -مذهبي
اقتصادي و تجاري و مالي ايران، و در وضعيتي كه 

الساعه و متناقض  وضع و اجراي قوانين و مقررات خلق
ون حكومتي هم مزيد بر هاي گوناگ از سوي دستگاه

شود، در چنين شرايطي حتي بدون آنكه  علت مي
صحبتي از تحريم در ميان باشد، كار و معيشت مردم 
غالباً دستخوش كشمكشهاي فراوان و توأم بانگرانيها 

پيداست كه، در اين . اطميناني بسيار است و بي
وضعيت، مطرح شدن مسئله تحريم چه اثرات تشديد 

  .آورد ر مياي به با كننده
  

    
ها و آغاز مجازاتهاي اقتصادي، جو  با صدور قطعنامه

تورمي موجود شدت يافت و موج ديگري از گراني 
نخست بهاي ارزهاي خارجي و طال در . پديد آمد

بيني بود،  داخل باال رفت و، همان طور كه قابل پيش
قيمت  . روند خروج سرمايه از كشور اوج گرفت

 هزار 170 حدود 1386سكه طال، كه در تابستان 
 هزار تومان 200تومان بود، در پايان آن سال از مرز 

 هزار تومان بالغ 225گذشت و در شهريور امسال به 

شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي، يا . گرديد
 14 نزديك به 1385نرخ تورم رسمي، كه در سال 
 درصد، و در سال 20درصد بود، در سال بعد به باالي 

اما روشن است كه .  درصد رسيد30 از جاري به بيش
ميزان تورم قيمتها، در واقع، بسيار باالتر از اين ارقام 

  .دولتي است
در اين شرايط، گراني فزاينده بيش از پيش دامنگير 
ارزاق و مايحتاج عمومي شده، در حالي تحريم 
خواربار و مواد غذايي اساسًا هدف مستقيم مجازاتهاي 

طبق برآورد بانك مركزي، . المللي نبوده است بين
افزايش بهاي ارزاق عمومي، در نيمه اول سال جاري 

دولت مدعي بوده كه .  درصد بوده است40بيش از 
اقدام به واردات مقادير كافي » ذخيره سازي«به منظور 

از كاالهاي ضروري كرده است و، در عمل هم، 
مقدار زيادي از بعضي كاالها نظير بنزين، شكر، برنج 

ندم را وارد كرد ولي اين كار موجب توقف تورم و گ
واردات حجم انبوه شكر، . افسار گسيخته نشده است

در وهله نخست، باعث ركود شديد صنايع قند داخلي 
گرديد ولي بعد، همراه با صعود بهاي جهاني شكر و 
تشديد مجازاتها، قيمت آن در داخل شديداً رو به 

رنج خارجي يا خريد مقادير زيادي ب. افزايش نهاد
حذف تعرفه گمركي واردات آن در سال گذشته هم 
مانع از كمبود، احتكار و گراني آن نشد، چنان كه از 
ابتداي امسال قيمت برنج مصرفي مردم به سرعت و به 

  .اي افزايش يافت سطح بيسابقه
المللي تنها محدود به بخشهاي  تأثيرات مجازاتهاي بين

ده بلكه به بخشهاي مالي، بانكي و بازرگاني نمان
اين . توليدي و صنعتي كشور هم گسترش يافته است

بخشها هم غالباً جهت تأمين مواد اوليه، قطعات و 
اند و، بنابراين،  آالت خود وابسته به خارج ماشين

هرگونه خللي در واردات اين كاالها، توليدات آنها را 
به عنوان مثال، . سازد هم با اختالالت بيشتر روبرو مي

به نظر كارشناسان، كمبود و عدم تحويل بموقع 
ها به دليل محدوديتهاي  قطعات مورد نياز نيروگاه

المللي، موجب كاهش ظرفيت آنها و يكي از  بين
تأخير در اجرا و . شود عوامل قطع برق محسوب مي

هاي پارس جنوبي، كه قبالً اشاره  برداري از پروژه بهره
راتي نشده بلكه شد، صرفاً منجر به كاهش گاز صاد

پاسخگويي به نيازهاي داخل را هم دشوار كرده 
همين مسئله، يعني  عدم تكافوي توليدات گاز، . است

در زمستان گذشته، از جمله داليل قطع گاز مصرفي 
ها، صنايع و خانوارها در بسياري از مناطق  نيروگاه

  .كشور بوده است
اختالل در فعاليت واحدهاي صنعتي، كه در شرايط 

هم اكثراً وضعيت مطلوبي ندارند، به تشديد » عادي«
در حالي كه وزير . اند ركود و بيكاري بيشتر دامن زده
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صنايع و معادن رژيم به امتناع بخشهاي خصوصي 

كند  خارجي از همكاري با صنايع كشور اعتراف مي
كنفدراسيون «، دبيركل )18/11/86دنياي اقتصاد، (

وديتهاي بانكي، عدم ، با اشاره به محد»صنعت ايران
براي » فاينانس خارجي«گشايش اعتبار و قطع 

در حال حاضر چون «: گويد واحدهاي صنعتي، مي
كل پرداختها براي هر نوع سفارش خارجي به صورت 

گيرد، همه كنترلها و ابتكار عمل در  نقدي صورت مي
زمينه كيفيت كاال، تحويل بموقع سفارش وغيره در 

افزايد كه ادامه  و مي» ي استدست توليد كننده خارج
صنايع ما را با مشكل بيشتري براي تأمين «اين فشارها 

سازد  مي» لوازم يدكي، مواد اوليه و قطعات مواجه
، يكي از مسئوالن )87ماهنامه اقتصاد ايران، فروردين (

 درصد 30كه حدود (» پژو«سابق كمپاني فرانسوي 
سال سهم مونتاژ و ساخت اتومبيل در ايران در 

اي با روزنامه  در مصاحبه) گذشته را در اختيار داشته
، ضمن اعالم تداوم تجارت با )6/5/2008(» فيگارو«

سير «شود كه در اثر شرايط جديد  ايران، متذكر مي
انتقال مواد و قطعات به ايران كندتر شده و بهاي آنها 

در همين شرايط است كه . »هم افزايش يافته است
كاهش توليد و يا تعطيلي خبرهاي مربوط به 

واحدهاي كوچك و بزرگ صنعتي و بيكاري سازي 
و اخراج تعداد بيشتري از كارگران، مرتباً افزايش 

  .يابد مي
المللي نيز  در بخش حمل و نقل داخلي و بين

چنان كه مثالً . مشكالت مشابهي بروز كرده است
در نشست همگاني » اتاق ايران«يكي از نمايندگان 

تحريم ايران از «: اظهار داشته» رگاني ايراناتاق باز«
سوي برخي كشورها واردات قطعات توليد تريلر را با 
مشكل مواجه كرده و كاهش توليد اين نوع كشنده 
موجب پايين آمدن حجم قابل توجهي از ترانزيت 

به گفته وي، به واسطه . »كاال در كشور شده است
 130 به 97كاهش توليد و واردات تريلر، قيمت آن از 

« او با طرح اين مسئله كه. ميليون تومان باالرفته است
هاي كشنده و انواع  اگر مسئله واردات دستگاه

كاميون، مشكل سوخت و تقويت سيستم حمل و نقل 
هوايي و ريلي حل نشود، به طور طبيعي نرخ كاال در 

اضافه كرده » كشور به شدت افزايش خواهد يافت
به دليل اينكه كاميونهاي كشورهاي اروپايي «: است

ايراني غيراستاندارد و قديمي هستند، از تردد ناوگان 
كنند و اين مسئله در آينده  ايران به اروپا جلوگيري مي

نزديك موجب قطع روابط و ممنوعيت كامل ورود 
كاميونهاي ايراني و در نتيجه محصوالت ايران به بازار 

د، دنياي اقتصا(» كشورهاي اروپايي خواهد شد
25/10/86.(  

جمهوري اسالمي همواره ادعا كرده كه بخش عمده 
شود، و  نيازهاي دارويي كشور در داخل توليد مي

مجازاتهاي سازمان ملل هم، اصوالً، تحريم دارويي را 
با وجود اين، كمبود و گراني . در مد نظر ندارند

اي در توليد و توزيع داروهاي مورد نياز  سابقه كم
» كارگزاران«روزنامه . ه استمردم پديدار شد

نوشت كه در اثر محدوديتها و فشارهاي ) 24/4/87(
اقتصادي اعمال شده، واردات مواد اوليه دارو دچار 
مشكل شده و بنابراين توليد داخلي آن هم تحت تأثير 

هاي اخير، خبرگزاريهاي  در هفته. قرار گرفته است
 درصدي قيمت دارو در كشور 50داخلي از افزايش 

خبر دارند، دليل اين افزايش شديد هم، تنها باال رفتن 
قيمتهاي داروهاي وارداتي نيست چون كه واحدهاي 
توليدي داخلي نيز كه با ممنوعيتهاي بانكي و مالي و 

المللي مواجهند،  نتيجتاً مبادله با شركتهاي بزرگ بين
هاي  براي تأمين نيازهايشان ناچار به پرداخت هزينه

ن به سراغ دالالن و شركتهاي خارجي افزونتر و رفت
  .اند كوچكتر شده

با توجه به آنچه در باال آمد، كامالً آشكار است كه تا 
هاي مردم ايران ارتباط  جايي كه به اكثريت وسيع توده

المللي  يابد، تأثير عملي مجازاتهاي اقتصادي بين مي
چيزي جز كمبود و گراني شديدتر، بيكاري باز هم 

در اين ميان . ن زندگي دشوارتر نيستبيشتر و گذرا
البته، شديدترين محروميتها نصيب كارگران، 
زحمتكشان و اقشار كم درآمد و متوسط است كه 
بيش از همه در معرض فشارهاي اقتصادي و اجتماعي 

  .فرسا قرار دارند طاقت
اين نيز روشن است كه، با در نظر گرفتن ويژگيهاي 

د رژيم حاكم بر آن، اقتصاد ايران و ماهيت و عملكر
مجازاتهاي اقتصادي و يا تحريم اقتصادي به اصطالح 

كه صرفاً بر دولت و يا تنها بر يك بخش (» هدفمند«
. تواند مطرح باشد در عمل نمي) تأثيرگذار باشد

رژيمي كه هيچ پروايي جز حفظ بساط و سلطه شوم 
خود ندارد و حكومتي كه منابع و درآمدهاي عمومي 

أمين نيازهاي اوليه مردم براي تغذيه و را به جاي ت
هاي  بهداشت و آموزش و اشتغال، صرف هزينه

نظامي، تسليحاتي، امنيتي و حيف و ميل و فساد رايج 
كند، عمالً بيشترين فشارها و تضييقات  كرده و مي

ناشي از مجازاتهاي اقتصادي خارجي را هم به دوش 
 ما كه اكثريت مردم جامعه. نمايد ها تحميل مي توده

روزي خود  اين رژيم را باني و مسبب اصلي سيه
دانند، سنگينترين بار مجازاتهاي اقتصادي  مي
المللي برخاسته از سياستهاي ماجراجويانه همين  بين

  .شوند رژيم را نيز متحمل مي
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تپه، مقامات رژيم  بجاي كارگران نيشكر هفت
 .مي بايد محاكمه شوندجمهوري اسال

 
ها، پنج نفر از کارگران  بر اساس اطالع رسانه
تپه، آقايان، علي نجاتي،  کارخانه نيشکر هفت

فريدون نيکوفر، قربان علي پور، محمد حيدري مهر 
و جليل احمدي به همراه ابوالفضل عابديني 
روزنامه نگار، از سوي دادگاه انقالب دزفول 

ذرماه جاري، جلسه  آ۳۰احضار شده و در روز 
بنا به گفته وکيل کارگران، . دادگاه آنها تشکيل شد

 . حکم آنان دو هفته ديگر ابالغ خواهد شد
اقدامات نسبت داده شده به اين کارگران، در 

پايه و اساس و نخنما  چارچوب همان اتهامات بي
» تبليغ عليه نظام«شده رژيم جمهوري اسالمي، 

 احضار و واضح است که آنچه موجب. است
محاکمه اين کارگران شده است، حق طلبي و 

هاي ضد  مبارزه و دفاع کارگران در مقابل سياست
داران  کارگري و تعرض و تهاجم رژيم و سرمايه

 .است
تپه در طي چهار سال گذشته  کارگران نيشکر هفت
ها و مطالبات خود به اشکال  براي تحقق خواست

ارها دست مختلف تالش کرده و در طي اين مدت ب
مسئولين وزرات کار و حکومت . اند به اعتصاب زده

ها و مطالبات  داران نه تنها خواست و سرمايه
کارگران را بي پاسخ گذاشتند، بلکه با هجوم به 
تجمعات کارگران، آنان را مورد ضرب و شتم، 
تهديد و ارعاب، دستگيري، زندان و اخراج قرار داده 

، جلو اعتراض و تالش کردند تا با سرکوب خشن
 .کارگران را بگيرند

هاي ضد کارگري رژيم به  در حالي که سياست
انجامد  هاي جديدي مي اي دم افزون به بحران گونه

کند و  هاي گذشته را تعميق و تشديد مي و يا بحران
تعرض و تهاجم به سطح معيشت، زندگي و کار 

دهد، کارگران براي تحقق  کارگران را گسترش مي
کارگران . کنند خود همچنان مبارزه ميهاي  خواست

تپه در ادامه مبارزه براي تحقق  نيشکر هفت
هاي معوقه،  هاي خود مانند پرداخت حقوق خواست

افزايش دستمزد، رسمي کردن کارگران موقت، 
بر ، پرداخت حق  رسيدگي به وضعيت کارگران ني

بدي آب و هوا، حق مسکن ، تامين وسايل ايمني 
هاي اجتماعي و  از حقوق بيمهکار، برخورداري 

بيکاري، اجراي طبقه بندي مشاغل، جلوگيري از 
اخراج کارگران و احتساب کار آنها به عنوان 
کارهاي سخت و زيان آور، توانستند در آبان ماه 

در چنين . امسال سنديکاي خود را راه اندازي کنند
کوشد با احضار و محاکمه اين  شرايطي، رژيم مي

مگي آنان از اعضاء هيئت مديره کارگران، که ه
تپه هستند، کارگران  سنديکاي کارگران نيشکر هفت

 .را از پيگيري مطالبات خود بازدارد
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اين 

ها و  احضارها و محاکمات را محکوم و از خواست
بايد . کند مطالبات کارگران نيشکر هفت تپه دفاع مي

پايه و ضد کارگري صادره از  حکام بيدر مقابل ا
ما از همه . سوي نهادهاي قضائي رژيم ايستاد

فعالين کارگري، نهادهاي کارگري بين المللي، 
مدافعان حقوق کارگران و اپوزيسيون چپ و 

خواهيم تا به اين احضارها و احکام  دمکرات مي
صادره از سوي دادگاه انقالب دزفول اعتراض 

ترده از فعالين کارگري، از کرده و با حمايت گس
تپه براي احقاق حقوق  مبارزات کارگران نيشکر هفت

 .خود پشتيباني کنند
 

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  ۲۰۰٨ دسامبر ۲۲ - ۱۳٨۷  اول دي
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 رازي دانشگاه شانيتجمع دانشجو
 

 4 گل تپه، يري كمر و لقمان قدني محسن زر،يي كاظم رضا،يي رضاليعبدالجل
 احضار رازي كه در روز پنج شنبه به اداره اطالعات شهر شراز،ي دانشگاه شيدانشجو

 نهاد توسط ني، پس از مراجعه به ا دي ماه14 روز شنبه صبح 8شده بودند، ساعت 
 اتهام وارده به آن ها اقدام اني دانشجوني اي هاهي احضاردر.  بازداشت شدندنيمامور

 ت نظام عنوان شده اسني به مسئولني و توهي ملتي امنهيعل
 از ي اعتراضيي گردهماراز،ي دانشگاه شياسي تن از فعاالن س4 ينا بازداشت يدر پ

 . دانشگاه بر پا شدني ماه در اي د15 كشنبهيروز  11ساعت 
 اني از دانشجويري شركت كننده كه تصاواني دانشجويي گردهماني آغاز ادر

 ي زندانيدانشجو“:  همچونييبازداشت شده را در دست داشتند با سردادن شعارها
،  ”كتاتوريمرگ بر د“، ”  و فتنه بارد جنبش ادامه داردريگر ت“، ”  گرددديآزاد با

  نمودند وتي بازداشت شده حماانياز دانشجو ”شهي نميلي شراني انوشهي پنوشهيپ“
  شدنداني دانشجوني ايخواهان آزاد

 دانشجوي زنداني، روز 4دانشگاه شيراز در ادامه مبارزه خود براي آزادي انشجويان د
در اين تجمع كه با وجود قرار داشتن  . دي ماه نيز  دست به تظاهرات زدند20جمعه 

 هر ي بر عدم برگزاري مكرر حراست دانشگاه مبنيهاامتحانات و تهديددر فصل 
 دانشگاه شيراز يگونه تجمع، با استقبال دانشجويان مواجه شد فعالين جنبش دانشجوي

 21/10/87 روز شنبه ي دانشجويان در بند تا حداكثر پايان وقت اداريخواستار آزاد
    .دندش

 دانشجويان مذكور و ي آزاددانشجويان در ادامه اضافه كردند كه در صورت عدم
 تن ديگر از 10 همچون احضار ي برون و درون دانشگاهي نهادهايلغو كليه پيگردها
 از طرف اداره اطالعات با سربرگ قوه قضاييه و همچنين مجموع يفعالين دانشجوي

 دانشگاه شيراز از روز ي دانشجويالين نفر از فع18 ي ترم محروميت از تحصيل برا28
 نامحدود ي تا براورده شدن خواسته هايشان دست به اعتصاب غذا21/10/87شنبه 

دانشجويان .  امتحانات ممانعت به عمل خواهند آورديخواهند زد و از برگزار
 دست از حمايت از دوستانشان بر نخواهند يهمچنين اعالم كردند تحت هيچ شرايط

 .داشت
 يدانشگاه شيراز برا يشجوي فعالين داني قانوني است كه كليه تالش هاي در حالاين
با وجود تهيه وثيقه مورد نظر .  دانشجويان در بند با بن بست مواجه شده استيآزاد
 نه تنها دادگاه انقالب شيراز از 16/10/87 دانشجويان در روز دوشنبه ي آزاديبرا

 و ارعاب دانشجويان و وثيقه گذار، دانشجويان را ديدپذيرفتن آن سرباز زد بلكه با ته
 . كار دوستانشان به شدت بر حذر داشتيز پيگيرا

  بري گوياخ  سايت كبير وخبرنامه امير: خبرمنبع 
 
 

 

با شرکت در تظاهرات جوانان، از جنبش 

  دانشجويي پشتيباني کنيم
  

مسئوالن .  برخوردار بودي خاصيژگيها از و در دانشگاه آذر 16 مراسم يامسال برگزار
توسط » روز دانشجو« مراسم ينتوانسته بودند از برگزار  گذشتهيها كومت كه در سالح

تراض بر  اعي برايبونيبه تر هربار مراسم  نيند كه ا كنند و شاهد آن بوديريجلوگدانشجويان 
، تالش شود يل ميتبدران يادر جامعه ها و   سركوب و اختناق در دانشگاهيها استيه سيعل

ن ي حضور مسئولي برايعين رو برنامه وسياز ا.  كنندين مراسم را دولتيكردند تا امسال ا
از . دندي مختلف تدارك ديها اه آذر دانشگ16 در مراسم ياسي سيها تي و شخصيحكومت

 نژاد در ياحمد در دانشگاه علم و صنعت، »هي فقيول«، ي خامنه ايجمله قرار بود كه عل
 ي در دانشگاه تهران سخنراني و  محمد خاتمراز يدر دانشگاه ش يجاني الريدانشگاه همدان، عل

شجو توسط حكومت، ان و اعتراض آنها به مصادره روز دانيع دانشجوياما مخالفت وس. كنند
 ي شركت تعدادباتا يا نهاير كند و ييزمان آنها تغا يبرگزار نشود، ا يها  ين سخنرانيباعث شد تا ا

 ي خود به برگزارييدانشجون فعالي ،در مقابل.  برگزار شوديجيان بسيمحدود از دانشجو
  .ان روبرو شديع دانشجويتجمعات مستقل روز دانشجو دست زدند كه با استقبال وس

 به انتقاد از ها اعتراض كرده، ان به جو خفقان و سركوب دانشگاهيتجمعات، دانشجون يادر 
 .برگزار شدراز ين مراسم در دانشگاه شي انيپرشورتر.  نژاد پرداختنديه و دولت احمدي فقيول

 برگزار شده يجاني الريج دانشگاه و با حضور علي توسط بسي آذر مراسم16 كه روز يدر حال
و شركت  آذر مراسم مستقل خود را برگزار كردند كه با استقبال 18ان در روز يانشجوبود، د

  .ان روبرو شديع دانشجويوس
ن ي سركوب فعالي آذر، تالش برا16 روز  در مصادرهين حكومتيدنبال شكست مسئول هب

 آذر و انتقادات 18راز از مراسم يان شيع دانشجويژه استقبال وسيبو. د شدي تشدييدانشجو
 صورت گرفته يجانيور الران و در حضي از دانشجويكي آذر توسط 16 كه در مراسم يديشد

 ني ايي دانشجوجيبس.  را دامن زدين حكومتي مسئولگر، خشميگاه داز هر دانش شتريبود، ب
 به مقدسات را ني موضوع توه،ريركبي دانشگاه اميوي مانند سنار،يا هيانيدانشگاه با صدور ب

ن يتر مسئولراز، خواهان برخورد تندي در مسجد دانشگاه شينينش  و با تحصن و بستمطرح كرد
 نسبت به توطئه يا هي اطالعيراز طيان دانشگاه شي دانشجو، آن در پي. ان شديجوبا دانش

 احضار ،يتين امنيمسئول ن اقداماتياول. دند داهشداران يع دانشجوي سركوب وسبرايحكومت 
 ترم 28 دانشجو 18 ي برا تاكنون .دانشگاه بود يته انضباتير ماه به كم آذ23روز  دانشجو در 4
 تن 10اند و  بازداشت شده يت مليه امني به اتهام اقدام عل دانشجو 4،  صادر شدهييق اجرايتعل
 18 و 17در روزهاي  .اند شدهاحضار  از طرف اداره اطالعات  نيز  يي دانشجوني از فعالگريد

 يا  تظاهرات گستردهين چهار نفر،عتراض به بازداشت اراز در ايانشگاه شان ديدانشجو ،ماه دي
 دانشجويان دانشگاه .اند  شدهنا آنيزادز دانشگاه برگزار كرده و خواهان آرون ايدر محوطه و ب

   دانشجويان دربند به تظاهرات خود ادامه خواهند دادياند كه تا آزاد شيراز اعالم كرده
،  با توطئه و سركوباند تا ار تالش كردهير بسي اخيها  در ساليم اساليجمهور حكومتگران

اما برآمد .  اعتراض دانشجويان را خاموش سازندي صدا و زندان و شكنجه، يريدستگ
 همچنان زنده و پويا است و ينشان داد كه جنبش دانشجوئامسال  آذر 16دانشجويان در 

  . خاموش سازد اعتراض دانشجويان راياستبداد قادر نيست كه صدا
  

 و ي آزاديرغم سركوب و فشار، ندايان مبارز كه علي و دانشجوييت از جنبش دانشجويحما
 ،ن راستايا رد. خواه است يفه هر انسان دمكرات و آزاديدهند، وظ يم و عدالت را سريدمكراس

بش ت از جني مختلف فعالند، در حمايها  كه در كانونايراني مقيم در اروپا از جوانان يبخش
ه در ي ژانو17 و 14 ي روزهاي را براي تجمعات اعتراض،رازيان شيژه دانشجوي و بوييدانشجو
  .اند وكسل و لندن سازمان دادهبرس، هانوفر، ي پاريشهرها

جوانان، از همه اين از اقدام حمايت ران ضمن  يان خلق اي سازمان اتحاد فدائيته مركزيكم
ن تجمعات، از جنبش يكند تا با شركت در ا يخواه و دمكرات دعوت ميان آزاديرانيا

ان ين جوانان را به گوش جهانياآزاديخواهانه  ي كرده و صدايبانيران پشتي در اييدانشجو
  .برسانند

  
  رانيان خلق اي سازمان اتحاد فدائيته مركزيكم
 2009ه ي ژانو9 -  1387 دي 20
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 آذر 28 در روز مجمع عمومي سازمان ملل متحد
 راي مخالف با صدور 54 راي موافق و 69 با  ،1387

اي نگرانيهاي عميق خود را از نقض حقوق  قطعنامه
 اعضاي اين مجمع در كنار. بشر در ايران ابراز كرد

همه موارد نقض حقوق بشر، نسبت به موارد مستند 
شده شكنجه، اعدامهاي وسيع و اعدام نوجوانان 
بدون اينكه از روند حقوقي عادالنه بهره مند شده 
باشند، محاكمه فعاالن زن كه خواستار حقوق برابر 
خود هستند، تبعيض عليه اقليتها و حمله به 

ه هاي گروههاي اقليت از جمله بهائيان در رسان
دولتي، و نقض وسيع حقوق سياسي در ايران عميقا 

 .ابراز نگراني كرد
  

  :متن قطعنامه 
   

    سازمان ملل متحدي عموممجمع
 هياني منشور سازمان ملل متحد، بي شده بر مبناتيهدا

 حقوق بشر، و ي المللني بي هاثاقي حقوق بشر، ميعموم
   حقوق بشري المللني اسناد بريسا
 حقوق بشر تي در باره وضعيي قطعنامه ها ؛ قباليادآوري

 18 خي قطعنامه در تارني  صادر شده است كه آخررانيدر ا
 به 1386 آذرماه 27 برابر با يالدي م2007دسامبر سال 

  . مصوب شده است168/62شماره 
   
 كل سازمان ملل متحد در ريقطعنامه حاضر به گزارش دب -1

 ارجاع راني اي اسالمي حقوق بشر در جمهورتيباره و ضع
 قطعنامه روي كل سازمان ملل متحد پريگزارش دب.  دهديم

 في منتشر شد كه در آن ط168/62 به شماره يمجمع عموم
 ي قانونيها  نقض حقوق بشر، شكافي ازموارد جديعيوس

 و موانع حفاظت از حقوق بشر مطرح  شده و يو نهاد
د  حقوق بشر موريها  مثبت در معدود حوزهراتيي تغيبرخ

   .بحث قرار گرفته است
   
 ي از موارد نقض حقوق بشر در جمهورياريدر كنار بس -2

 خود را ابراز قي عمي نگرانلي ذي هانهي در زمراني اياسالم
  : دارديم
 و ي انسانري خشن، غي رفتارهااي هيشكنجه و تنب) الف 

تداوم )  بدن؛ بي شامل شالق و قطع اعضازيرآميتحق
 از يمند گناه بدون بهره ي از افراد بيادي زارياعدام تعداد بس

 از جمله اعدام در مالء ؛يالملل ني شناخته شده بيها حفاظت
  عام و اعدام نوجوانان؛

 كه  همچنان با احكام اعدام بصورت يافراد زندان) ج
   شوند؛ يسنگسار مواجه م

 و محكوم كردن زيبازداشت و  سركوب خشونت آم) د
 زيآم  مسالمتي برگزاري برا كه خواستار حقوق خوديزنان

 زنان مدافع حقوق هي ترس و وحشت علجاديتجمع هستند، ا
 زنان و دختران هم در قانون و هم هي علضيبشر، و ادامه تبع

  در عمل،
 افراد متعلق هيها عل  خشونتري و اعمال ساضي تبعشيافزا) ه

 اعم ها تي اقلري سااي و ي ، زباني قوم،ي مذهبيها تيبه اقل
اند، از   شناخته نشدهاياند   شناخته شدهتيا كه برسماز آنه

 ان،يحيها، كردها، مس ها، بلوچ يابجانيجمله اعراب، آذر

 ژهي و بوفعان، مداري و سا،ي و سني مسلمانان صوفان،يهودي
 وابسته به يها  آنها در رسانهي و باور مذهباني بهائهيحمله عل

 يبرا دولت يها  بر تالشي شواهد مبنشيدولت، افزا
 از حضور يري جلوگان،ي نظر داشتن بهائري و زييشناسا
 از يري جلوگني در دانشگاه و همچناني جامعه بهائياعضا
 يري و دستگان،ي جامعه بهائي اعضاي اقتصادتي وضعتيتثب

 ي اتهامچي بدون هاني نفر از رهبران جامعه بهائ7و بازداشت 
   ل؛ي به وكيو بدون دسترس

 يمند در آزاد  ونظامشيو به افزا  ري جديتهايمحدود) ه
 از جمله دهي و عقاني بيتجمع و تشكل، و آزاد

 و نترنتيها، كاربران ا  كه در حوزه رسانهييها تيمحدود
 آزار و شي وضع شده است، و افزاي كارگريها هياتحاد

 و مدافعان حقوق ياسي و سركوب مخالفان سدي تهدت،ياذ
 و يريستگ جامعه از جمله ديها شبشر در همه بخ

 كه بطور ي كارگران،ي كارگريها هيسركوب رهبران اتحاد
 اني در جرژهي بواني كنند و دانشجوي تجمع مزيآم مسالمت

  ؛يالدي م2008انتخابات مجلس در سال 
 مذهب و ي آزادهي علدي شديها تيموانع و محدود) و
 ديون جدن قاسينو شي كه در پيا  از جمله مادهدهيعق

 شده كه بر اساس آن حكم اعدام در ينيب شيمجازات پ
   خواهد بود؛يموارد ارتداد قطع

 مصرح ي دادرسني حق آئتي در رعاي در پي پيناتوان) ز
از جمله در قانون، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، 

 ي انفراديها مند از بازداشت استفاده خودسرانه و نظام
   مدت؛يطوالن

  
شود كه به  ياسته م خوراني اي اسالمياز دولت جمهور ( 3

 كل سازمان ري مطرح شده در گزارش دبي اساسيها ينگران
 اقدام به آنچه ي براشانيملل متحد و بخصوص خواسته ا

 شده بود، شنهادي پي مجمع عموميكه در قطعنامه قبل
بپردازد و الزامات حقوق بشر خود را هم در قانون و هم در 

  : كندتي رعالي در موارد ذژهيبو يعمل
  
  

 
 

  از اردشير محصصطرحي 

 بدن، شالق و ي قطع اعضاي و عمليحذف قانون) الف
 ي انسانري حشن، غي رفتار هااي هي اشكال شكنجه و تنبريسا
  ز،ي آمري تحقاي

 ري اعدام در مالء عام و ساي و عمليتوقف قانون) ب
 شناخته شده يها  حفاظتتي كه در فقدان رعاييها اعدام

  رند،يگ ي صورت ميالملل نيب
 ري كه در هنگام ارتكاب جرم زيتوقف اعدام نوجوانان) ج

 ماني پ37 طبق ماده راني تعهدات اروي سال داشتند پ18
  ؛ياسي وسي حقوق مدني المللني بثاقي م6كودك و ماده 

   از اعدام؛يتوقف استفاده از سنگسار بعنوان روش) د
 ري و ساضي همه اشكال تبعي و عمليحذف قانون) ه

   زنان و دختران؛هيخشونت عل
 ري و ساضي همه اشكال تبعي و عملينحذف قانو)و

 يتهاي اقلري سااي ي زبان،ي قوم،ي مذهبيتهاي اقلهيخشونتها عل
 نظر ري از زي نشده، خودداراي شناخته شده تيبه رسم

 نكهي اني شان، و تضميگرفتن افراد بخاطر اعتقادات مذهب
 يراني و اشتغال همانند همه افراد الي به تحصتهايهمه اقل

  ند داشت؛ خواهيسترسد
 يالدي م1996 گزارش سال ي هاهي توصياجرا) ز

 ،ي سازمان ملل متحد در حوزه تعصب مذهبژهيگزارشگر و
 ي شده بود كه دولت جمهورشنهادي پييكه در آن راهها

 را آزاد اني تا جامعه بهائردي بگشي در پدي باراني اياسالم
  بگذارد؛

و سركوب  و ارعاب، دي تهدت،ي دادن به آزار و اذانيپا) ح
 و مدافعان حقوق بشر از جمله آزاد كردن ياسيمخالفان س

 خودسرانه بازداشت اي و ياسي سدهي كه بخاطر عقيانيزندان
  شده اند؛

 دادن به به اني و پاي دادرسني آئي حقوق قانونتيرعا) ط
   در نقض حقوق بشر؛تيمصون

   
 محدود، يي مثبت هر چند با دستĤوردهاراتييگامها و تغ (4

 كل سازمان ملل متحد مورد بحث قرار ريدر گزارش دبكه 
 ي اما همچنان جارند،يگ ياند، مورد توجه قرار م گرفته
ها نه هنوز در   گامني ازاياري وجود دارد كه بسينگران

  .اند قانون و نه در عمل اعمال نشده
   
 خواسته راني اي اسالمي از دولت جمهورنها،يعالوه بر ا (5
 را با مراجع د خوي همكارفيعشود كه سابقه ض يم
ارائه گزارش طبق تعهدات  حقوق بشر با اقدام به ياالملل نيب

 موارد، جبران ري اسناد، در كنار سايها ماني پتياخود در ه
 ا كامل بي عضو متعهد به همكاركي بعنوان رانيا. كند

 از كشور داري حقوق بشر از جمله ديالملل نيهمه مراجع ب
 به نيهمچن.  استژهي ويهاندي فرآمتبوع توسط صاحبان

شود كه به   ي مهي توصراني اي اسالميدولت جمهور
 با سازمان ي همكاريها  راهي جستجوي خود برايهمكار

 ي حقوق بشر، براي عالونيسيملل متحد از جمله اداره كم
  . در حوزه حقوق بشر و عدالت ادامه بدهدحات اصالجاديا
   
شود كه  يد تقاضا م كل سازمان ملل متحرياز دب (6

 ي حقوق بشر در جمهورتي درباره وضعيدياطالعات جد
 كشور با مراجع ني اي از جمله همكارراني اياسالم

 سازمان ي مجمع عموم64 حقوق بشر به نشست يالملل نيب
  .ملل متحد ارائه كند

   
 حوق بشر در تي وضعي است كه  به بررسني بر اميتصم (7

 ي مجمع عموم64ست  در نشراني اي اسالميجمهور
ارتقاء و حفاظت حقوق "سازمان ملل متحد تحت عنوان 

 . ادامه داده شود"بشر

 سازمان ملل در مورد يقطعنامه مجمع عموم
راني اي اسالمي حقوق بشر در جمهورتيوضع  
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 قتل اني قربانيفراخوان خانواده ها

 ي ارهي زنجيها
 

  
 

 
 همچنان بر خواست ما
 ي پاقي حقاي تماميافشا

  مي فشاريم
  
  هناني مهم
  
 آذر ياسي سيها  سالگرد فاجعه قتلني آستانه دهمدر

ها ،  تي جناني جانباختگان اادي هفتادوهفت صديهزاروس
جعفر  و محمد ي و پروانه فروهر ، محمد مختاروشيدار
 در ياسي سي قتل هااني قربانكيكاي ادي را به همراه ندهيپو
  . ميدار ي مي گرامرانيا

  
 در قي حقاي تمامي افشاي همچنان بر خواست خود براما

 صالح ي دادگاهلي و تشكي ضد بشريها تي جنانيمورد ا
كشتار  . ميفشار ي ميها پا تي جناني به ايدگي رسيبرا

 و ازدرون افتهيه صورت سازمان  كه براني در اشانيانددگر
 است بر وجدان ي انجام شده ، زخم بازي حكومتيهانهاد
 خود شي خوگاهي از ما در جاكيهر . راني جامعه ايعموم

  . ميدان يها م تي جناني ايرا مسؤول دادخواه
  
  ! راني و عدالت در اي به استقرار آزاددي امبا
  

  ندهي ، پوي فروهر ، مختاري هاخانواده
 2008 اكتبر 27 - 1387 آبان 6 نبهدوش

  
 
 

  اي ده سال پس از قتلهاي سياسي زنجيره
پرونده جنايات جمهوري 

  .استباز اسالمي همچنان 
  
 

ها و ترورهاي سياسي موسوم به  در دهمين سالگرد قتل
، ياد داريوش فروهر، پروانه »اي هاي زنجيره قتل«

 و ، محمد مختاري، محمد جعفر پوينده)فروهر(اسكندري
ديگر جانباختگان راه آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي 

  .داريم را گرامي مي
، سرزمين ما صحنه جناياتي 1377پائيز خونبار سال 

اي كوتاه، چهارتن از  در فاصله: دهشتناك بود
هاي سياسي و نويسندگان و روشنفكران صاحب  شخصيت

ر اين قساوتي كه د. اي به قتل رسيدند نام، به شكل ددمنشانه
كار گرفته شده بود، خود نشان از قاتالن آنها  ها به قتل
كدام فرد يا گروه ديگري غير از عامالن و آمران : داد مي

تواند در برخورد با  رژيم جمهوري اسالمي مي
دگرانديشان، منتقدان نظري و مخالفان سياسي، چنين 
قساوتي را بروز دهد؟  در ميان بهت و خشم همگان، 

ر گشت كه اين كشتار محدود به چهار تن بزودي آشكا
نبوده و دهها تن ديگر از آزادانديشان و صاحبان انديشه و 
قلم ميهن ما، و از جمله احمد ميرعالئي، غفار حسيني، 

نيز، در .... احمد تفضلي، مجيد شريف، پيروز دواني و 
همان پائيز خونين و يا پيش از آن، قرباني اين زنجيره 

بزودي معلوم . اند ي، ترور و جنايت بودهطوالني آدم رباي
عوامل «ها كار به اصطالح  گرديد كه اين آدمكشي

رژيم نبوده بلكه وزارت اطالعات، طبعا با تائيد و » خودسر
اي را براي  تصويب گردانندگان حكومتي، طرح گسترده

حذف و نابودي روشنفكران، دگرانديشان، منتقدان و 
و رعب و وحشت مخالفان سياسي خود و تشديد ج

  .درجامعه تهيه كرده و به مرحله اجرا گذاشته است
در آن مقطع، در اثر گسترش دامنه اعتراضات و ابراز نفرت 
نسبت به اين كشتارها و اعالم همبستگي با بازماندگان 
قربانيان، در داخل و خارج از كشور، رژيم ناگزير به 

نيز قطع هاي سياسي بدان شيوه  نشيني شده و رشته قتل عقب
طلبان حكومتي مانند خاتمي  و برخي از اصالح. گرديد

را ها رئيس جمهور وقت هم وعده دادند كه پرونده  اين قتل
شد، از آن  بيني مي اما همانطور كه پيش. پيگيري كنند

سعيد امامي، از جمله عوامل . ها چيزي حاصل نگشت وعده
، دادگاهي نمايشي، پشت »خودكشي شد«اصلي پرونده، 

ها برگزار گرديد  رهاي بسته، براي تعدادي از عامالن قتلد
ها و  و، در نهايت، اين پرونده نيز در جريان چانه زدن

. هاي دستجات درون حكومتي، لوث و مخدوش شد سازش
نه تنها از پيگيري و تحقيق واقعي و كامل پيرامون اين 

 ها و روزنامه نگاراني پرونده جلوگيري شد، بلكه روزنامه
كردند، با توقيف و حبس  هم كه اين موضوع را دنبال مي

روبرو گشتند و ناصر زرافشان، از وكالي مدافع 
هاي قربانيان اين جنايات، هم به پنج سال زندان و  خانواده

  .شالق محكوم گرديد

:  همچنان باز است1377هاي سياسي پائيز سال  پرونده قتل
م ربايي و نه فقط حقايق بسياري  درباره چگونگي آد

ترورها و قربانيان آنها هنوز ناگفته و مكتوم مانده است، 
بلكه، فراتر از آن، طراحان، تصميم گيرندگان و آمران اين 

ها، اساسا در معرض تحقيق قضائي و دادرسي قرار  قتل
جستجوي حقيقت و اجراي عدالت مستلزم آن . اند نگرفته

ز محاكمه است كه اينان، در دادگاهي واقعي، به پاي مي
  .كشانده شوند

رژيم استبداد مذهبي حاكم، همراه با بستن و بايگاني كردن 
اي، طي ساليان گذشته نيز به  هاي زنجيره پرونده قتل

سركوب، جنايت و ترور خود، به اشكال گوناگون ادامه 
گيري، حبس، تهديد و  اعدام، شكنجه، اعتراف: داده است

ن حكومت در هاي رايج اي ارعاب، كماكان از شيوه
. برخورد با آزاد انديشان، معارضان و مخالفان سياسي است

با روي كار آمدن دارودسته احمدي نژاد و نفوذ افزونتر 
عناصر و جريانات امنيتي و نظامي، روند اختناق و سركوب 

عوامل شناخته شده آدم . تري يافته است هم دامنه گسترده
العات، همدستان ربايي و ترور، مسئوالن پيشين  وزارت اط

، »امام زمان«و حاميان سعيد امامي و نظاير وي، در دولت 
در دستگاه قضايي و ديگر نهادهاي رژيم، مقام و موقعيت 

چنان كه امروزه، نويسندگان، روشنفكران، . اند اي يافته تازه
هاي كارگري، دانشجويي و زنان، در  فعاالن جنبش

دها و خطرات ها و مبارزات جاري خود با تهدي فعاليت
هاي قربانيان  اي روبرو هستند و حتي خانواده فزاينده

هاي سياسي و نهادهاي فرهنگي و صنفي از برگزاري  قتل
رو هم، نه تنها  از اين. شوند مراسم بزرگداشت آنها منع مي

اي به هيچوجه بسته نشده،  هاي سياسي زنجيره پرونده قتل
گر سركوبگري ها هاي بيشتري در ارتباط با دي بلكه پرونده

  .و جنايات سردمداران رژيم اسالمي گشوده شده است
هرگاه هدف رژيم از كشتن مخالفان سياسي و حذف 
آزادانديشان، خاموش كردن صداي اعتراض و انتقاد و 
توقف مبارزه و مقاومت، و استمرار بي سرو صداي بساط 
چپاولگري خود بوده است، واقعيت اين است كه 

رغم همه  به. اند ن نيت خود ناكام ماندهحكومتگران در اي
خواهي و  ها، نداي آزادي فشارها، تهديدات و سركوب

دمكراسي و عدالت در جامعه ما هيچگاه خاموش نشده و 
  .نخواهد شد

  
اي، با گراميداشت  در دهمين سالگرد قتلهاي سياسي زنجيره

ياد و نام همه قربانيان ترورهاي دولتي و ضمن ابراز 
هاي آنان و همه آزادانديشان، اعالم   خانوادههمدردي با

هاي  ها و ديگر پرونده داريم كه پرونده اين قتل مي
هاي سران رژيم، همچنان باز است و  ها و تبهكاري جنايت

ها در پيشگاه مردم ايران نيز  تا هنگام رسيدگي كامل بدان
ما خواستار هرگونه تالش، همكاري و . باز خواهد ماند

خواه و  ك نيروها و نهادهاي مترقي و آزاديمبارزه مشتر
همه طرفداران دمكراسي و عدالت، به منظور روشن ساختن 
حقايق و براي كشاندن بانيان و آمران اصلي همه اين 

  علني و اي ها به جايگاه محاكمه جنايات و ستمگري
  .عادالنه هستيم

 
  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

   نوامبر25  - 1387ر  آذ5دوشنبه  
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  »اعالميه جهاني حقوق بشر«اعالميه مشترك  به مناسبت شصتمين سالگرد 

  !مبارزه عليه نقض آشكار حقوق بشر در ايران را گسترش دهيم
 

  .»ها، كرامت و ارزش شخص انسان، حقوق برابر مردان و زنان و كشورهاي بزرگ و كوچك با تاييد مجدد ايمان به حقوق اساسي انسان«
 

، روز جهاني حقوق بشر، مصادف است با شصتمين سالروز ) آذر20(ر امسال، دهم دسامب
نيروهاي مدافع آزادي و برابري و مبارزان راه عدالت . »اعالميه جهاني حقوق بشر«صدور 

اجتماعي و دمكراسي در سرتاسر جهان، چندين دهه براي پذيرش عمومي و جهان شمول 
 جنگ جهاني دوم و آشكار شدن جناياتي دنبال پايان  بهبودن حقوق بشر مبارزه كردند تا

 و انجام اعمال  كردنكه در جنگ رخداده بود و آگاهي از توانائي انسان در نابود
در . ها به مسئله اصلي جامعه جهاني تبديل گرديد وحشيانه، شناسائي حقوق اساسي انسان

مضا رسيد و ، منشور ملل متحد به عنوان سند موسس سازمان ملل به ا1945 ژوئن 26تاريخ 
، متن اعالميه جهاني حقوق بشر به تصويب مجمع 1948 دسامبر 10سه سال بعد، در تاريخ 

بنيان انديشه اين سند كه دستاوردي جهاني است، بر . عمومي سازمان ملل متحد رسيد
اين حق جهان شمول است و . محور حق انسان و خدشه ناپذير بودن اين حق متكي است

ه شصت سال اخير يك نظام حقوقي شكل گرفته كه شامل اسناد، بر اساس آن، در فاصل
 در مقدمه و ماده .المللي و مهمتر از همه، اعالميه جهاني حقوق بشر است هاي بين معاهده

ها،  با تاييد مجدد ايمان به حقوق اساسي انسان «:اول منشور سازمان ملل متحد آمده است
  .»ن و زنان و كشورهاي بزرگ و كوچككرامت و ارزش شخص انسان، حقوق برابر مردا

  
حال يادآور اين واقعيت تلخ است كه مردم ايران در  بزرگداشت اين روز جهاني درعين

طي شصت سال گذشته، بجز در مقاطعي بسيار كوتاه، با نقض مستمر حقوق انساني 
رغم امضاي اعالميه جهاني حقوق بشر و  هاي حاكم، به اند و رژيم خويش روبرو بوده

  .اند زده باز هاي پيوست و تعهد به رعايت آنها، همواره از اجراي آن سر يثاقم
  

در رژيم ديكتاتوري شاه، گماردن يكي از منفورترين عناصر خاندان  سلطنتي به رياست 
كجي آشكاري به مقوله حقوق بشر بود و در حالي كه  ، در واقع دهن»كميته حقوق بشر«

دسته به  شد و جوانان دسته كوب پاسخ داده ميهر صداي انتقاد و اعتراض  با سر
هم » المللي حقوق بشر كنفرانس بين«شدند، در نهايت وقاحت،  هاي اعدام سپرده مي جوخه

  .گرديد در تهران برگزار مي
  

اما استبداد ديني جمهوري اسالمي كه جايگزين رژيم شاه شد، در عرصه سركوب و 
جمهوري اسالمي كه در .  سلف خويش ربودخفقان و كشتار و زندان، گوي سبقت را از

قوانين آن اعمال تبعيض و نقض حقوق بشر به رسميت شناخته شده است، با صرف هزينه 
، به سياست "حقوق بشراسالمي"انداختن بحث  راه ها تالش كرد با به تبليغاتي گزاف، سال

خواهان ايران  اما مقاومت و مبارزه پيگير آزادي. بشرستيزانه خود مشروعيت حقوقي دهد
وافكار عمومي جهان با اين شگرد رژيم، مانع از آن شد كه فكر ايجاد استثنا در عمومي و 

، مادي شود و رهبران "نسبيت فرهنگي"جهان شمول بودن منشور حقوق بشر به بهانه 
در منشور حقوق بشر صراحتا بر تعهد . جمهوري اسالمي به هدف خود دست يابند

ها نسبت به رعايت مفاد آن تاكيد شده و هيچ حكومتي مجاز نيست  آور همه دولت الزام
ها، در  ، خود را خارج از شمول اين منشور بداند و با انسان"نسبيت فرهنگي"به بهانه 

  .محدوده مرزهاي كشوري معين، خودسرانه رفتار كند
  

هدات و اعتنايي كامل به تع رژيم جمهوري اسالمي از همان ابتداي استقرار خويش، با بي
ترين حقوق  المللي، نقض عريان حقوق بشر و پايمال كردن ابتدايي موازين بين

  .هاي فردي و اجتماعي را پيشه خود ساخت وآزادي
جمهوري اسالمي نه تنها با استمرار حبس، شكنجه و قتل معترضان و مخالفان، بلكه با 

، ماهيت قرون ... شالق، قطع عضو، سنگسار، اعدام در مالء عام وهاي رواج مجازات
اين رژيم نه فقط تعهدات خود . وسطايي و ضد انساني خويش را كامال عيان ساخته است

المللي را زير پا نهاده،  به رعايت اعالميه جهاني حقوق بشر و ديگر موازين و مقررات بين
و انواع » دادگستري اسالمي«ايجاد بلكه با جاري كردن يك سري احكام شرعي و 

هاي امنيتي و نظامي سركوب و تفتيش، نقض آشكار و مستمر حقوق اساسي و  دستگاه
  .ها را نهادينه كرده است اوليه انسان

المللي   ما چنان است كه در مراجع و نهادهاي بينكشوروخامت وضعيت حقوق بشر در 
كمتر اجالسي از كميسيون حقوق بشر : يابد مربوط به حقوق بشر نيز مرتبا بازتاب مي

شود و يا كمتر گزارشي راجع به اوضاع حقوق بشر در عرصه  سازمان ملل برگزار مي
 بدون آنكه اظهار نگراني شديد و يا محكوميت رسمي نقض ،يابد المللي انتشار مي بين

  .ها در جمهوري اسالمي ايران در آنها مطرح شده باشد حقوق ابتدايي انسان
اي از وضعيت واقعي نقض حقوق و واقعيت  توانند گوشه ها تنها مي همه اين گزارشاما 

وضعيتي كه با روي كار آمدن دولت . درد و رنج روزمره مردم در جامعه ما را بيان كنند
تر   نظامي در اركان رژيم، باز هم وخيم-تر دارودسته امنيتي  احمدي نژاد و نفوذ افزون

. در معرض شديدترين تبعيضات و فشارها قرار دارندزنان جامعه ما : شده است
طلبانه كارگران و دانشجويان و  خواهانه و آزادي هاي صنفي و اجتماعي عدالت حركت

هاي ساكن ايران با زندان و   مليت حق  بههاي خواسته. شوند معلمان وحشيانه سركوب مي
 با تهديد و ارعاب و نويسندگان و روشنفكران دائما. گيرند شكنجه و اعدام پاسخ مي

  ...و. اند سانسود مواجه
با وجود حاكميت سانسور و خفقان، افكار عمومي در داخل و خارج از كشور نسبت به 

. دهند ها، واكنش نشان مي ها و پايمال شدن حقوق ابتدايي انسان اين جنايات و ستمگري
نند سياست تالش مي كبر خالف تصور باطل سردمداران حكومت جمهوري اسالمي كه 

 بي سروصدا و دور از انظار جهانيان ادامه دهند، سركوب مخالفان را در تاريكي،
هاي اجتماعي جاري در  هاي بيدار و افكار عمومي جهاني ساكت ننشسته و جنبش وجدان

كشور، براي دفاع از حقوق فردي، صنفي، اجتماعي و سياسي مردم، به رغم همه 
  .يابد قف نگرديده بلكه گسترش ميهاي رژيم اسالمي، متو سركوبگري

  
در سالروز صدور اعالميه جهاني حقوق بشر، ما بار ديگر اقدامات جنايتكارانه و ضد 

 و از مي كنيم انساني جمهوري اسالمي در نقض شديد و گسترده حقوق بشر را محكوم
 در هاي جرائم جمهوري اسالمي خواهيم كه پرونده  ميمسئولالمللي   و مراجع بيننهادها

فعاالن حقوق ها و پيكارهاي جوانان، زنان،  ما از تالش. اين زمينه را جدا پيگيري كنند
و ديگر اقشار مردم براي دفاع از حقوق خود و مقاومت در   روشنفكران، كارگرانملي،

كنيم و خواستار حمايت همه جانبه افكار عمومي  هاي رژيم پشتيباني مي برابر تجاوزگري
خواهيم كه در مناسبات خود با  ها مي ما از نهادها و دولت. ها هستيم شجهاني از اين تال

المللي خود در مورد  جمهوري اسالمي، رژيم حاكم بر ايران را در مورد انجام تعهدات بين
ما كه به سهم خود براي تامين . موازين حقوق بشر به طور جدي زير فشار قرار دهند

كنيم، آماده  ها مبارزه مي خواهانه انسان اديطلبانه و آز هاي عدالت حقوق و خواست
  .باشيم همكاري در اين مبارزات با همه نيروها و جريانات چپ، مترقي و دموكرات مي

  
  حزب دمكرات كردستان ايران، 

  له كردستان ايران،  حزب كومه
  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، 

  ، اكثريت- سازمان فدائيان خلق ايران
  
  2008 دسامبر 8   - 1387  آذر18 شنبهدو
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 علي كردان
يكي از عمال 

 نمونه
جمهوري اسالمي 

 است
 

 علي جالل
  

آيد، مستند به منابع رسمي جمهوري  مطالبي كه در زير مي
عبارات داخل  .شود اسالمي است كه نشاني آنها داده مي

كروشه بويژه از من است و تأكيدات همگي از من 
  .باشند مي
 در اين روز علي كردان به عنوان وزير - 15-05-87

پيشنهادي براي وزارت كشور به مجلس معرفي مي شود در 
كار ) ايرنا(همين روز خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي 

به «: زندگي نامه او را منتشر مي كند كه نشان ميدهد كه
 ساله بوده، در مازندران، سپاه پاسداران 20هنگام انقالب او 

 را تأسيس مي كند و خود از فرماندهان سپاه و از جمله
مسئول اطالعات و تحقيقات سپاه بوده، او به ويژه در دهه 

 سالها دادستان بوده و از جمله در واقعه بهمن ماه سال 60
بهنگام .  در شهر آمل، علي كردان دادستان بوده است60

وقايع گنبد باز علي كردان فرماندار آنجا بوده، او سالها بعد 
  :پست هاي زير را بدست مي آورد

بهنگام ( اداري و مالي سازمان صدا و سيما معاون ... «
در اين كار . ، قائم مقام وزير نفت)رياست الريجاني

همراه با پذيرش ... كردان «؟ .زندگي نامه آمده است
موفق به اخذ مدرك دكتراي حقوق ) باال(مسئوليت هاي 

  .اساسي شد
عده اي از نمايندگان مجلس كنوني در باره او چنين نوشته 

در مدت )  سال پيش20(اهي مي كنيم كه گو«: اند 
همكاري با آقاي كردان در دادسرا و دادگاههاي انقالب 

برخورد قاطع با گروههاي ضد ... اسالمي مازندران جز 
  .نديديم) او(از ... انقالب و ملحد و محارب چيز ديگري 

نس از علي كردان داراي مدرك جعلي ليسانس و فوق ليسا
دانشگاه آزاد اسالمي و مدرك جعلي دكتراي دانشگاه 

او با همين مدارك جعلي در همان . آكسفورد است
دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان استاد رشته حقوق استخدام 

 به 83 تا پايان سال 79 رسمي مي شود و از سال -قطعي
 .دانشجويان درس حقوق مي داده است

 خبرگزاري -2ات مجلس، متن مذاكر : -1: نگاه كنيد(
 گزارش رسمي مجلس در باره مدرك 87-07-12ايسنا 

تحصيلي كردان ارائه شده توسط رئيس كميسيون آموزش 
و تحقيقات دكتر عباس پور و مصاحبه عباسپور با 

 )خبرنگاران در پايان همه جلسه مجلس
  

  : خالصه
 در مقام دادستان، حقوق اسالمي 60 علي كردان در دهه -

كه يقيناً عده زيادي از آنان (انبوهي از جوانان ايران را بر 
هاي  كند و آنها را به پاي چوبه اعمال مي) دانشجو بوده اند

  .فرستد هاي تيرباران مي دار و ميدان
 حقوق اسالمي را به دانشجويان 80 علي كردان اوائل دهه 

مخالفان كردان در مجلس شوراي اسالمي  .درس مي دهد
 سال بر كرسي 4تو «كردان مي گويند در اعتراض به 

حقوق تكيه زده، به جوانان مملكت آمورش حقوق مي 
دادي، چيزي كه به هيچ نوع هيچ نسبتي با آن نداشته اي 

   .دغدغه اين واقعاً دارد ما را مي كشد...
  

 : تراژدي-كمدي
كليت رژيم، دادستان بودن علي كردان و اعمال حقوق 

سالمي توسط او عليه انبوه جوانان ايران و از جمله ا
را جز شايستگي ها ) 60كشتار مخالفان در دهه (دانشجويان 

كنند  و خدمات شايان علي كردان به نظام اعالم مي
نمايندگان مخالف كردان نه تنها اين اعمال او را تأئيد 

كنند بلكه از اينكه كردان به اندازه پورمحمدي  مي
ين چهره هيئت سه نفره مامور خميني براي قتل جنايتكارتر(

در اين راه پيش نرفته، اظهار تأسف مي كنند ) 67عام سال 
كه او مي خواهد جانشين پورمحمدي در وزارت كشور 

  .شود
بله، تكيه زدن به مقام دادستاني و اعمال حقوق عليه جوانان 

  .علي كردان به حساب مي آيد» افتخارات«از ) كشتار آنان(
ا تكيه زدن بر كرسي دانشگاه و تدريس حقوق به جوانان ام

توسط علي كردان، دغدغه مرگ آور براي نمايندگان 
 .مجلس شوراي اسالمي است

 تراژدي برجسته تر -در قرن بيست و يكم وقتي اين كمدي
پرچم دار آن است، » توكلي«مي شود كه نماينده اي به نام 

اراي ديپلم اين شخص در اوائل انقالب كه حداكثر د
دبيرستان بود، وزير مي شود و افزون بر آن مانند همه 
همنشينان مالها با علم لدني خود در باره اقتصاد تئوريهاي 
مشعشع صادر مي كند، او با نبوغ مالساني خود با حذف 

براي هميشه به » كارپذير«كارگران و جايگزيني آن با 
ري را تا ابد داد و سرمايه دا» خاتمه«دعواي كار و سرمايه 

 !!وام دار خود نمود
اين آقا سپس با بهره گيري از بورس دولتي جمهوري 

به ) به اين بورس ها بعداً خواهيم پرداخت(اسالمي 
انگلستان رفته و گويا دكتراي اقتصاد مي گيرد و اينك 

 .نماينده مجلس است
 آنگلوساكسوني كه گوئي بار -ايشان با يك ژست اسالمي

هاي درخت  ه در آكسفورد شاخههاي آموخت دانش
وجودشان را افتاده كرده است، در ماجراي كردان پيش 

) ايميل زدن(افتاد، او در تماس با دانشگاه آكسفور 
كرد كه كردان دكترا ندارد و بنابراين فاجعه » كشف«

» وجدان علمي«تدريس به دانشجويان رخ داده و البته كه 
  .مل كندتواند تح ايشان ديگر اين يكي را نمي

تا اينجا خالصه اي بود براي نشان دادن يكي ديگر از 
هاي جمهوري اسالمي و اينك شرحي   تراژدي-كمدي
  :بيشتر

 جلسه علني مجلس براي بررسي صالحيت – 15-05-87
نمايندگان مخالف  :وزراي پيشنهادي از جمله علي كردان

كردان شرايط كشور را اضطراري ارزيابي كرده، اعالم مي 
 كه آنها چيزهايي در باره كردان دارند كه اگر طرح كنند

كنند امنيت كشور دچار مشكل خواهد شد، پس خواهان 
 . غير علني شدن مجلس مي باشند

جمهوري اسالمي : مي گويد) رئيس مجلس(الريجاني 
 بحث در باره يك وزير دچار 3-2بيدي نيست كه با 

  .ي شودمشكل امنيتي شود، بنابراين جلسه علني برگزار م
اگر جلسه علني باشد، : گويند نمايندگان مخالفان كردان مي

آنگاه چون خبرنگاران و مردم حضور دارند، در باره برخي 
اتهامات علي كردان سكوت كرده يا تنها اشاراتي خواهند 

 .كرد
 اتهام عليه او وارد 5نمايندگان مخالف كردان در مجموع 

 كه آنان بخاطر كنند كه دو اتهام اول، مواردي است مي
 :علني بودن مجلس اشاراتي كلي مي كنند

انجام عملي كه اثبات وقوع آن ...  دائر كردن عشرتكده -1
 ...  شاهد نياز است4در شرع به شهادت 

 ترديد در اصولگرا بودن او، تعصب گروهي در گروه -2
ظام در واقع واليي بر اينكه ن نظر او دائر. خاص خويش
  .گيري و انتخابات موضوعيت ندارد است و رأي

   داشتن مدرك جعلي دانشگاهي ايران و انگلستان-3
 استخدام شدن و دريافت حقوق بر پايه مدارك جعلي -4

كردان با عنوان دكتر (صدا و سيماي الريجاني  :مزبور در
، )كردان، معاون مالي و اداري علي الريجاني بوده است

  ، قائم مقام وزير نفت)استاد حقوق(نشگاه آزاد اسالمي دا
   تدريس حقوق در دانشگاه آزاد اسالمي بعنوان استاد -5

 الريجاني رئيس مجلس، عباسپور رئيس – 22-05-87
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس را مأمور بررسي 
  .مدرك تحصيلي كردان و گزارش آن به مجلس كرد

ش خود در باره مدرك  عباس پور گزار– 09-07-87
كردان را به مجلس مي آورد، علي الريجاني جلسه مجلس 
  .را غيرعلني مي كند تا گزارش مزبور خوانده شود

الريجاني كه بهنگام بررسي صالحيت كردان در مجلس در 
 در مخالفت با غيرعلني كردن جلسه گفته بود 15-05-87

باره  بحث در 3-2جمهوري اسالمي بيدي نيست كه با «كه 
اينبار براي قرائت » يك وزير دچار مشكل امنيتي شود

گزارش در باره مدرك تحصيلي يك وزير، جلسه را 
غيرعلني كرد، معلوم مي شود كه كردان از آن بادهائي 
است كه بيد جمهوري اسالمي را دچار مشكل امنيتي مي 

  .كند
هرگز بطور رسمي ) و نه خالصه آن(گزارش عباس پور 

خبرگزاري جمهوري اسالمي در اين مورد . انتشار نيافت
» عباس پور گفت«ساكت است، برخي رسانه ها زيرعنوان 

گزارشي انتشار داده اند از آن ميان گزارش ايسنا به تاريخ 
  : مي باشد كه خالصه آن در زير مي آيد12-07-87

 فردي به واسطه فردي ديگر به علي 76 در حدود سال -1
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 اگر مقاله اي بدهي، يك كند كه كردان پيشنهاد مي

. كني دكتراي افتخاري از دانشگاه آكسفور دريافت مي
دهد و مدركي به امضاي سه نفر اساتيد  كردان مقاله را مي

 .كند آكسفور دريافت مي
آوري جمهوري اسالمي،   وزارت علوم و تحقيقات و فن-2

بيند و مي فهمد كه امضا ٍ رئيس  مدرك مزبور را مي
شود كه مدرك  بدين ترتيب معلوم مي. رددانشگاه را ندا

دكتراي افتخاري كه فرد واسطه به علي كردان داده، اعتبار 
 .رسمي ندارد

علي كردان تعدادي واحد :  ليسانس و فوق ليسانس-3
پس از .  در دانشگاه آزاد گذرانده- نه بطور كامل-درسي

تصميم مقامات قانوني در رابطه با اينگونه مدارك، كردان 
سب مدرك را دنبال نكرد لذا دانشگاه آزاد نيز هم ك

 .مدركي در اين زمينه ارائه نكرد
و داراي جمله بندي هاي (خود گزارش بسيار گنگ تر [

از آنچه است كه من بطور خالصه در باال ) غريب است
  ].آوردم

در حاشيه همين جلسه مجلس، عباس پور در گفتگو با 
 :خبرنگاران مي گويد

 كردان تعدادي واحد در دانشگاه آزاد 68-69در سال ... «
اي به مجلس صراحتاً  دانشگاه آزاد طي نامه.... گذرانده

با اينكه ... عنوان كرده كه كردان فاقد مدرك ليسانس است
از دانشگاه آزاد نامه رسمي در باره تدريس علي كردان در 
آن دانشگاه داشتيم اما چون رئيس مجلس ماموريت ما را 

مدرك تحصيلي كردان كرده بود بنابراين در تنها بررسي 
 »باره تدريس علي كردان اظهارنظر نكرديم

  
 : سايت آفتاب نيوز 16-07-87
اي   تن از دانش آموختگان دختر و پسر با امضاي نامه80

كه از آن برخي امضاهاي با مهر وكالت و مشاور حقوقي و 
: ته اندمي باشد و فرستادن آن نامه به علي الريجاني نوش... 

، !]....؟[ما كه به خون شهيدان عالقمنديم « ]خالصه نامه[
در كالس هاي درسي استاد بزرگوار كردان جز عمق «

به ياد نداريم و ... انديشه و ژرفاي نظر و وسعت اطالعات 
كنيم كه همواره بيش از تعداد اصلي  فراموش نمي

ا و اين دخترخانم ه. دانشجويان به دور استاد حلقه مي زدند
همچنان ) خون شهدا(آقا پسرهاي عالقمند به خون 

اند كه در نامه خود يادآوري كنند كه از  هفراموش نكرد
كردان جز اخالق شيوا، اخالق ديگري «جهت اخالقي هم 

  .نداشته است
الريجاني در پايان سفر به :  خبرگزاري فارس20-07-87

 كردان: استان فارس در جمع خبرنگاران فاش مي كند كه
 .مدرك دكتراي خويش را خريده است

  
 چند يادآوري حقوقي

مدرك جعلي يا در رابطه با اشخاص است مثل دستكاري 
در امضا ٍ يا متن يك قولنامه محضري، در اين حالت جرم 
در حيطه خصوصي است و براي جلب متهم به شاكي 

 .خصوصي نياز است
اگر مدرك جعلي مربوط به اسناد دولتيٍ، حكومتي باشد 
كه دارنده مدرك جعلي يا عامل جعل در محدوده همان 
حكومت زندگي مي كند آنگاه دادستان بايد بالواسطه و 

. مستقيماً حكم جلب دارنده مدرك جعلي را صادر كند
  .زيرا جرم در حيطه حقوق عمومي است

استفاده از مدرك جعلي در حكم كالهبرداري است، اگر 
كه آن مدرك كسي مدرك جعلي دولتي را در كشوري 

مربوط به دولت آن است، مورد استفاده قرار دهد مرتكب 
جرم كالهبرداري عليه حقوق عامه شده و دادستان بايد 
بالفاصله حكم جلب او را براي پاسخگوئي به سه اتهام زير 

 .جلب كند
داشتن مدرك جعلي، جعل مدرك دولتي، كالهبرداري .

  )استفاده از مدرك جعلي(عليه حقوق عامه 
اين الفباي حقوق در حيطه انساني در همه جاي جهان 

آن چه باشد؟ مال يان » اسالمي«امروز است تا در حيطه 
  !اعلم

پس مالحظه مي شود كه نمايندگان منتقد كردان نه تنها 
تكيه زدن او بر كرسي دادستاني، بدون كمتر آشنائي با علم 
حقوق و تدوين بدترين كيفرخواست ها عليه جوانان 

ر، اعدام بسياري از آنان را تحسين مي كنند بلكه در كشو
رابطه با مدرك جعلي او و از جمله مدرك جعلي ليسانس 
و فوق ليسانس كه در حيطه حقوقي خود دولت جمهوري 

و به استخدام شدن او بر پايه مدارك ( اسالمي رخ داده
جعلي در ادارات و وزارتخانه ها ، كه حكم آن آشكارا 

مسئله جدي ) يه حقوق عامه است، انجاميدهكالهبرداري عل
ندارند واال با اين همه مدارك و اسناد، دادستان مي بايست 

 فوراً براي دستگيري او اقدام مي كرد
  

چنين فضاحت هائي از ماهيت جمهوري اسالمي 
 بر مي خيزد

همه ميدانند و آدم هائي مثل احمدي نژاد، الريجاني، 
نيز گفته اند كه از اين نوع دكتراي ... نمايندگان مجلس و

قالبي سالهاست كه در دست بسياري از عمال باالدست 
..) وزير، نماينده مجلس، معاونان و(جمهوري اسالمي 

 .وجود دارد
 رده چرا از بين اينهمه فارغ التحصيالن كشور، كساني در

جذب نمي ...) وزير، وكيل و(هاي باالي دولتي رژيم 
 سال است كه آدم هاي اين رژيم تقريباً 30چرا ! شوند؟

ثابت هستند و مقامات بين خود آنها دست به دست مي 
دقيقاً بستگي به سوابق ! رهبر! شود و ارتقا ٍ آن ها در پيشگاه

  .آنها در جنايات بيشتر و بيشتر دارد مثل پورمحمدي
چرا در تركيه، درعربستان، در پاكستان، در شيخ نشين هاي 
خليج فارس يا در همين افغانستان ديده نشده و نمي شود 
كه وزيري مدرك دولتي، دولت متبوع خود را جعل كند 
و با همان مدرك دولتي جعلي، استخدام شود مثالً قائم 

 .مقام وزير نفت و يا وزير كشور
سته ترين و با استعدادترين جوانان در ايران اصوالً برج: مثال

كشور در كنكور سراسري در دانشكده فني دانشگاه تهران 
  .و نظير آن در دانشگاه شريف قبول مي شوند

 سال حكومت اين رژيم، چند تا از اين فارغ 30طي 
اگر ! التحصيالن در مقامات باال بكار گرفته شده اند؟ هيچ

يت در اوائل هم در بين دانش آموختگان پيرو روحان
انقالب يك يا دو كادر برجسته بودند جمهوري اسالمي 
پس از بهره كشي پائين دست از آنها، سرانجام با عنوان 

به اسالم، آنان را دور ...) عملي يا كافي و يا(عدم التزام 
  .انداخته است

  
 چرا چنين است؟

 بخش 3جوامعي نظير ما را در رابطه با سواد مي توان به 
سواد منفي ها كساني . اد، بي سواد و سواد منفيباسو :كرد

هستند كه خواندن و نوشتن ياد مي گيرند با هدف انباشتن 
و خالصه مطالب ... كله خود از خرافات، جادو جمبل و 

حوزه علميه در ايران منبع توليد سواد منفي ها , ضد علمي
كساني كه يك كلمه تاريخ،يك كلمه ادبيات و . است

ايران، يك كلمه جغرافيا، يك كلمه فيزيك تاريخ ادبيات 
از نظر آنها . نخوانده اند، خود را بحرالعلوم مي دانند... و 

منشا ٍ » علوم نقلي«، !»نقلي«و » عقلي«:  جور هستند2علوم 
علوم عقلي، علوم پائين دست مي باشند . الهي و وحي دارند

  » نعم مادي و آسايش مادي«كه بخشي از آن كه براي توليد 
  

انسان است، مثل پزشكي و مهندسي ها، ميتوانند در دانشگاه 

كه ) علوم نقلي(» علوم باالدست«تدريس شوند اما زير نظر 
در انحصار مالهاست، ساير علوم و بطور مشخص علوم 

... انساني به شمول اقتصاد، جامعه شناسي ، روانشناسي و 
البته بطور عملي يك (مختص حوزه علميه و مالهاست 

اگر هم كتاب ) مه از اين علوم در حوزه بحث نمي شودكل
در اين زمينه ) دانشمندان غرب: بقول مالها(هاي دانشمندان 

ها مطالعه شود با هدف آشنائي با آن نظرات و رد آنها با 
ماليان اندر است ) سينه هاي(كه در صدور » الهي«پيام هاي 

وزه ، بحث بر سر اين يا آن مال نيست بحث بر سر ح(!!)
علميه است كه ماهيتاً چنين است، ماهيتاً مركز توليد و 
  .پرورش سواد منفي ها بشرح گفته در باال است

 سال است كه باالترين ارگان هاي تصميم گيري و 30
و اجرائي كشور در دست سواد منفي ها » برنامه ريزي«

بر اين پايه مالها اصوالً نمي توانند با تحصيلكردگان . است
نشگاهها در پروژه اي اجتماعي همكاري كنند واقعي دا

البته مالها نبايد در پروژه ها ي اجتماعي دخالت كنند ولي (
، زيرا آنها در )امروزه با زور در اين موقعيت قرار دارند

اجراي پروژه ها مي خواهند دعاها، استخاره ها، نيروهاي 

 



158 اد كارــاتح   1387دي          هــصفح 
 

 

19
را نيز بطور عملي ...) اجنه؟ و يا خذر پيغمبرو (غيب 
 .ت دهنددخال

در چنين وضعيتي ادامه كار براي كادر دانشگاهي حتي 
مالها اين تناقض . همان دانشجوي خط امام مشكل مي شود

پس، (را ناشي از حضور استادان غرب تحصيل كرده 
 59از اين روي در ارديبهشت . مي پندارند!) ؟»غرب گرا«

به دست دانشجويان خط امام، دانشگاهها را به خاك و 
كشند، استادان علم پرور را بيرون ميكنند و همه خون مي 

سپس دانشجويان خط امام به يكديگر دكترا . جا را تعطيل
تربيت » مركزي بنام» استاد اسالمي«مي دهند و براي تربيت 

اين مركز به سرداران و ساير آدم . راه مي اندازند» مدرس
هاي رژيم كه اصوالً كودن و بدون پايه هاي الزم علمي 

ند و هستند، دكترا مي دهد و يا آنها را بدون آزمون بود
علمي در خور، به مراحل فوق ليسانس و سپس دكترا عبور 

 .مي دهد
او در . احمدي نژاد يكي از نمونه هاي اين روند است

دانشگاه بعنوان استاد تدريس مي كند اما اصول عام فيزيك 
: ند فيزيك را نمي دا-در حد ديپلم دبيرستان رشته رياضي

 ساله در خانه خود شروع به توليد انرژي اتمي 16محصل 
 ...و يا هاله نور،جمكران و چاهش و!!مي كند؟

جمهوري اسالمي كه بنا به ماهيت خود ناچار است تا 
هواداران خود را از بين دسته جات عقب مانده برگزيده با 
ناتواني آنها در عبور از كنكور دانشگاهها مواجه مي شود 

 را بدون كنكور و بدون اينكه داراي حداقل پايه پس آنها
  .هاي علمي الزم باشند وارد دانشگاه ها كرده و مي كند

و با اينكه آنها اصوالً از درك مطالب علمي دانشگاهي 
ناتوان هستند، آنها را به مراحل باالتر، فوق ليسانس و دكترا 

با اين وضع جمهوري اسالمي عده . روانه كرده و مي كند
) لندن ( از عمال خود را بعنوان بورسيه به انگلستان اي

شهريه هاي گران دانشگاههاي ملي : فرستاد با هزينه هاي
انگليسي، مسكن، تحصيل، زندگي، كالس هاي زبان گران 
قيمت، رفت و برگشت به ايران در حين تحصيل، استاد 

اما اين هزينه ها نه فقط براي بورسيه بلكه ... خصوصي و 
با اين همه . نواه او شامل همسر و فرزندان استبراي خا

ريخت و پاش ، بسياري از اين بورسيه ها از تحصيل نا توان 

توكلي نماينده مجلس، ,بوده، نيمه كاره رهايش مي كنند
يكي از اين بورسيه ها ست كه گويا از انگليس دكترا 

اما با اين همه عده اي از عمال رژيم بوده و هستند  ,گرفته
 اضر نيستند حتي بهيچوجه سر كالس درس بنشينند،كه ح

و سردار سپاه، , )يا برايشان خريدند(اينها دكترا خريدند 
دادستان انقالب اسالمي، پاسدار علي كردان از اين دسته 

 .اخير است
در پايان اين مقاله دو مطلب مربوط به جمهوري اسالمي را 
  :دمي آورم كه به اين سخنان روشني بيشتري ميبخشن

در ديدار با ) سيد علي خامنه اي( بيانات رهبر -1
  )سايت خامنه اي ( 83-04-17دانشگاهيان همدان بتاريخ 

اروپائي ها كارهاي غلط و خطا و رفتارهاي زشت الي ... «
 ...ماشا ٍ اهللا دارند

علم آنها بيشتر است، خيلي ... چرا بايد از آنها تقليد كنيم؟
االن شما اگر در علوم .. .خوب علمشان را ياد مي گيريم
يك نظريه علمي داشته ... انساني، فيزيك و در رياضي و

 باشيد چنانچه برخالف نظرات رايج و نوشته
مي گويند حرف شما در اقتصاد ... شده دنيا باشد ؟ عده اي 

حرف شما در روان شناسي . مخالف با نظريه فالني است
ومنين به يعني آنطور كه م .مخالف با نظريه فالني است

اعتقاد دارند، اينها به نظرات فالن ... وحي الهي ... قرآن
اينها .... دانشمند اروپائي همان اندازه يا بيشتر اعتقاد دارند 

 » ....يكي اينكه مقلدند: دو عيب دارند
با ادعاي فهم فلسفي شروع ... در سالهاي اخير آدمهائي«

  » ]فالن دانشمند اروپائي[كردند به ترويج نظريات 
كشور ما مهد فلسفه است اما براي فهم فلسفه به ديگران «

  ]يعني تقليد مي كنند[» مراجعه مي كنند
ما دانش هائي را كه فرآورده ذهن و مغز و عقل بشر است «

  .»...ياد مي گيريم آنچه را كه بلد نيستيم ياد مي گيريم
د با هم اتفاقاً ياد گرفته اند كه علم را باي) اروپائي ها(اينها «

امروز بيشترين چيزي كه براي غربي ها ... پول عوض كرد 
 .مطرح است، پول است

از نظر آنها علم به عنوان قابل تبديل بودن به پول ارزش 
علمي قيمت دارد كه بشود با دالر و يا پوند بدست ... دارد

آورد، از همين حالت آنها استفاده مي كنيم و علمشان را از 
 »..ه اش را مي پردازيمآنها مي خريم و هزين

 : پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري06-06-87
ضروري است بررسي : ... دستور احمدي نژاد به وزير علوم

جامعي از چگونگي ادامه تحصيل، اخذ مدرك، استفاده از 
بورس هاي تحصيلي در داخل و خارج و چگونگي ارزيابي 

انجام و  به بعد توسط مديران 64آن بويژه از سال هاي 
 .گزارش آنرا ارائه كنيد

، مدرك ) سايت آفتاب(20/05/87احمدي نژاد در [
و همانطور كه در باال آمد، . دانشگاهي را كاغذ پاره ناميد

همه منابع داخلي و خارجي ، از انجمله وزارت علوم در 
مدارك : نامه اي به امضاي وزير علوم به مجلس مي گويند

ه كنيد به آنچه در باال نگا(تحصيلي كردان جعلي است 
 ماه اوت 15گفتم ، باضافه سايت دانشگاه آكسفورد در 

، سرانجام خود كردان به احمدي ) امسال و روزنامه گاردين
  . مدركم جعلي است«: نژاد نامه نوشت كه

با اينهمه احمدي نژاد اصرار كرده و مي كند كه كردان 
  بايد مقام باالتر گرفته و بوزارت برسد

مدرك «: ن به وزير علوم خود دستور مي دهد و همزما
  !!»جعلي ها را پيدا كرده و به ما گزارش كنيد

 سال است از اين بي شرمي ها 30آيا جز مردم ايران كه 
  نفرت مي اندوزند كسي در جهان پيدا مي شود كه 

آدم تراز !) احمدي نژاد( بتواند اينرا باور كند؟ آري اين 
 جمهوري اسالمي است

  :  جواب وزيرش ناظر بر همين معني استو شايد
وزير علوم در مصاحبه با :  خبرگزاري فارس24-06-87

وزارت ) در پي حكم اخير رئيس جمهور...(«: خبرنگاران
تا ) خواسته(علوم در نامه اي به معاون رئيس جمهور 

مديران فعلي دستگاه هاي اجرائي مشخصات خود را به 
 مدارك خود را به دولت بدهند و يا رأساً) وزارت علوم(

 نيز در 84ارائه كنند و مدرك مديران در سالهاي قبل از 
نوشته ايم مورد بررسي ... نامه اي كه به مديريت توسعه و 

 »قرار خواهد گرفت
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اعتراض به بستن دفتر 
كانون مدافعان حقوق بشر 

 در تهران

ماه  ز يكشنبه اول ديها، رو بر طبق گزارش خبرگزاري
جاري، مامورين امنيتي جمهوري اسالمي همراه با پليس 

آباد وارد دفتر كانون مدافعان حقوق بشر  كالنتري يوسف
برداري، ضمن برخورد خشن و  در تهران شده و پس از فيلم

آميز با مسئولين آن، اقدام به بستن دفتر و پلمب آن  اهانت
  . كردند

 نفر 300 تا 200عالم شده، حدود بر طبق برنامه از پيش ا

ميهمان از جمله فعاالن حقوق زنان، فعاالن دانشجويي و 
كارگري براي شركت در مراسمي به مناسبت شصتمين 
سالگرد تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر در دفتر كانون 

در اين مراسم قرار بود . در روز يكشنبه دعوت شده بودند
رحماني، از فعاالن سياسي  نفر سخنراني كنند و به تقي 10

  . و اجتماعي، جايزه داده شود
.  تأسيس شد1379كانون مدافعان حقوق بشر ايران در سال 

، محمد سيف )برنده جايزه صلح نوبل(و شيرين عبادي 
زاده، محمدعلي دادخواه، عبدالفتاح سلطاني و محمد 

هاي اخير دفاع از متهمان  شريف، كه در طي سال
اند، از جمله موسسان   را به عهده داشتههاي سياسي پرونده

  .آن هستند
كانون مدافعان حقوق بشر عضو فدراسيون بين المللي 

هاي  كانون تا كنون گزارش. باشد جوامع حقوق بشر مي
متعددي از نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسالمي 
منتشر كرده و در دفاع از زندانيان سياسي ـ عقيدتي و 

 و دفاع از حقوق  ، لغو احكام اعدامحمايت از خانواده آنها
  .كند شهروندان تالش مي

اين حمله به فاصله سه روز پس از صدور قطعنامه در مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد عليه نقض حقوق بشر توسط 
جمهوري اسالمي و در مقطع شصتمين سالگرد انتشار 
  . اعالميه جهاني حقوق بشر، انجام گرفته است

ان اتحاد فدائيان خلق ايران، ضمن كميته مركزي سازم
محكوم كردن اين اقدام و گسترش سركوب و تحديد 

ها توسط حكومت جمهوري اسالمي، خواهان  آزادي
گشايش دفتر و ادامه فعاليت كانون مدافعان حقوق بشر 

 .باشد مي
  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
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  "چريكهاي فدايي خلق"  مشترك پيرامون كتاببيانيه
  

  )اکثريت(   سازمان فداييان خلق ايران -سازمان اتحاد فداييان خلق ايران  

 
 كه نهادي وابسته به "هاي سياسي موسسه مطالعات و پژوهش"  از سوي،چندي پيش

 و در آن،  انتشار يافته"چريكهاي فدايي خلق"جمهوري اسالمي است، كتابي تحت عنوان 
، 1357گيري اين جنبش تا بهمن ماه  از جنبش فداييان خلق ايران در فاصله زماني شكل

اگرچه نويسنده اين كتاب شخصي با نام آقاي . يك تصوير تاريخي ارائه شده است
و  "هاي سياسي موسسه مطالعات و پژوهش"سابقه معرفي شده است، اما  محمود نادري

د، ني كه در مالكيت انحصاري وزارت اطالعات قرار داراتكاي اثر منتشره به اسناد
  .اي است بر اين گمان كه كتاب مهر حكومت برخود دارد نشانه

ما به نام دو سازمان از تبار چريكهاي فدايي خلق ايران، بخاطر مسئوليتي كه در قبال 
اي خود ايي كه بر بنا به وظيفه گذشته خويش و پاسداشت حيثيت فداييان جانباخته داريم؛

 قايليم؛ و در عمل به  و جنبش فدائيدر جلوگيري از تحريف و تخريب تاريخ چپ
مان در قبال امر دموكراسي امروز  ايران كه شفافيت در تاريخ نويسي و تاريخ  مسئوليت

تشار ناي موارد پيرامون نفس ا ست؛ تاكيد و تصريح پاره اگويي ديروز از الزامات آن
  :دانيم  ميي و نيز اشاراتي چند به مفاد اين اثر را ضرور"چريكهاي فدايي خلق"كتاب 

  
 راه آينده از تجربه ديروز مي گذرد و اين خود، محتاج پرتو افكني بر راه طي شده و *

بر آنيم كه نهضت كنكاش در    وجريانهاي سياسي هستيمما پشتيبان نقد  .نقد آن است
معاصر ايران، پاسخي است به سياسي سازنده تاريخ جريانهاي عملكرد گذشته همه 

ما هر . بايد هرچه بيشتر گسترش يابد ضرورت سياسي، فكري و فرهنگي روز كه مي
رويم، حتي اگر كژخواني تاريخش بيابيم و ولو آنكه آنرا  بازخواني تاريخ را به پيشواز مي

 پس، نخستين سخن ما در رابطه .ساله حكومتي بدانيم هاي سي ورزي در خدمت خصومت
هاي  نگاري به شيوه گزينش داده اين كتاب، كتابي كه مصداق تاريخبا 

هايي  شده روي گوشه هاي حساب تاريخي و وقايع اتفاقيه، نور پردازي
گيرانه تاريخ به سود قدرت است،  و خوانش جهت نا روشن از تاريخ،

 ولو - تابيده شدن نور ما! انتشار آن است همانا اعالم استقبالمان از
از  مدفون ماندن اسناد تاريخي  هاي تاريخ را بارها بهتر ريكي بر تا-كج
هاي آويزان  دانيم و شل شدن قفل هاي وزارت اطالعات مي بايگانيدر 

ايي به سوي  روزنه  حتي در همين حد را،بر در اسناد تاريخي
مسئوليت تصحيح و تدقيق  .كنيم يابي و روشنگري ارزيابي مي حقيقت

ه عهده آناني است كه يا خود بطور مستقيم در  اما بنگاري تاريخاين 
  .مي دانندشكل گبري اين تاريخ سهم داشته يا آن را از آن خود 

  
ما اذعان داريم كه تاريخ نگاري كشور ما، در زمينه تاريخ جنبش  *

 با خالء بزرگي روبرو است و نسل جوان كشور در رابطه ، خلقانفدايي
 تاريخي كمتر مدون ،كم  يا دستبا اين جنبش، با تاريخ نا نوشته و

مسئوليت اين كمبود بزرگ هم بر عهده همه بازماندگان . مواجه است
آن جنبشي است كه متاسفانه بخش اصلي و بيشتر رهبران و كادرهاي آن جان بر سر 

اين معدود بازماندگاني  اما. نيستندما رويش و مانايي آن گذاشتند و اكنون ديگر در ميان 
 سخت از كمبود ،دانند  در برابر واگويي روزگار سپري شده مسئول ميهم كه خود را

زيرا كه بخشي از اين اسناد از بين . مدارك و اسناد تاريخي جنبش خويش در رنج اند
اند، يك بخش كه در اختيار ساواك بود اكنون در اختيار وزارت اطالعات است كه  رفته

يك بخش هنوز هم متاسفانه فقط ثبت  ،جز محارم كسي را امكان دسترسي به آنها نيست
. هاست و تنها يك بخش است كه به شكل خاطره نويسي پراكنده انتشار يافته است سينه

 با داشتن مالكيت "هاي سياسي  موسسه مطالعات و پژوهش"در چنين شرايطي است كه 
اسنادي كه، قسمت . دهد انحصاري بر ميراث ساواك، براي اين جنبش تاريخ نشر مي

ها نوشته و امضاء   تازيانهتازشهاي بازجويي فداييان خلق هستند كه زير  مده آنها ورقهع
 نويسنده كتاب در .ارندو نه اعتبار حقوقي داعتبار تاريخي نه  ،هم رو اند و از اين شده

 اعتماد كامل خود را به اوراق "اسناد چه نسبتي با حقيقت دارد"مقدمه، در زير تيتر 
. رده و تا جائي پيش رفته است كه آنها را حقيقت محض پنداشته استبازجوئي اعالم ك

هاي بازجوئي نه دربرگيرنده تمام حقايق است و نه ساواك از تمام  كه ورقه در حالي
با انتشار اين كتاب،  "موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي" .حقايق اطالع داشته است

بدعت تاريخ نويسي بر پايه اوراق . ستاي را در تاريخ نويسي بنا نهاده ا بدعت تازه
 با ،ها تاريخ نويسي بر اساس بازجوئيكه  در حالي .هاي ساواك بازجوئي و پرونده

 نويسنده كتاب در عين حال در .ترين ملزومات تاريخ نويسي هم مغاير است ابتدايي
ه است هاي ساواك به تحليل و قضاوت نشست ها و پرونده جاهائي، بر اساس اوراق بازجوئي

بدين سان است كه نياز مطلوب . ورزانه است كه به غايت ناعادالنه، غيرواقعي و غرض
، در اين كتاب پاسخي هاي سياسي گرانه در مورد جريان  و كار پژوهشآگاهي به تاريخ

  !يابد ميپسند نا
  
  رانويسي  هيچكس نيستيم؛ حتي آنكه قصد تعرض به تاريخ ما ما متعرض حق تاريخ *

نيروي نقد و مدافع نقديم و  خود، با سالح نقد عليه هر نوع اختناق، سانسور و   ما،!دارد
مدافع فرهنگ نقد در جامعه هستيم و تالش  كنيم، به جد جعل و تحريف عمل مي

ولي ما، نابرابري  .ورزيم تا كه روش و رفتار نقد نقد در جامعه سياسي ما نهادينه شود مي
ما، عليه انحصار اطالعاتي از . تابيم چ نابرابري ديگر، بر نميهمانند هي در ميدان نقد را

سنجش اعتبار هر نقد  ها و اسناد تاريخي هستيم و عيار جمله مالكيت انحصاري بر داده
دانيم كه مستندات مورد نقد آن در دسترس  تاريخي را از جمله و پيش از همه در آن مي

مصاديق انحصار  رست يكي از، د"چريكهاي فدايي خلق"كتاب  و. همگان باشد
وزارت اطالعات اين حكومت حتي سي سال پس از سقوط رژيم شاه نيز  .اطالعاتي است

حاضر نيست اسنادي را كه در آنها رفتار ساواك عليه فداييان خلق و ديگر مبارزان آن 
اين حكومت كه در سركوب . دوره منعكس و ثبت است، در اختيار همگان بگذارد

گري ساواك متكي  ن خلق در دهه خون و جنايت شصت به تجربه سركوبخونين فداييا
بود، اينك دست اندر كار سوء استفاده از مالكيت انحصاري اسنادي 

ماموريت دادن به گروه يا . است كه از ساواك به ارث برده است
 و – هاي تاريخي از ميان اين ميراث فردي براي دستچين كردن داده

 –هاي سبعانه  ها زير شكنجه وراق بازجوئيعمدتا در بر گيرنده ا
جهت ارائه تفسيري دلبخواه و يكسويه از برآمد و كاركرد يك 

بايد مظهر تعويض تاريخ تلقي شود؛   كه مي،نگاري جنبش، نه تاريخ
رفتن به سراغ قاضي تاريخ  اين، تاريخ گوئي منصفانه نيست، تنها

كومتي برآورده است تا كه بدين طريق، هدف سياسي تاريخ نگار ح
  .گردد

  
هاي نوشته  نگاري و هم نقد تاريخ ما اعالم مي داريم كه هم تاريخ *

نويسي از سوي  تاريخ شده، وظيفه و كار مورخان و محققان است
ها و احزاب سياسي، قطعا با شائبه برخورد گزينشي آنها با  دولت
  - هواسط باواسطه يا بي – شود و مسلما هاي تاريخي همراه مي فاكت

گيرد؛ و روشن است كه  زير تاثير مصالح سياسي روز آنها قرار مي
هاي تاريخي و گره خوردگي ناگزير تعبير تاريخ با منافع  چيدمان خود خواسته داده

چريكهاي "كتاب . سياسي، متباين با فهم حقيقت ديروز و مانع از درك جوهر تاريخ است
ايي برجسته   نمونه" پژوهش هاي سياسيموسسه مطالعات و" منتشره از سوي "فدايي خلق

از امتزاج و اختالط تاريخ و سياست و نشانه ديگري از محبوس كردن تاريخ در حصار 
سازمان سياسي، به مثابه بر پايه چنين باوري است كه خود نيز حاضر نيستيم . سياست است

همت خواهند ي فعالين جنبش فدائما يقين داريم كه  . بنشينيم"اثر تاريخي"به نقد اين 
 دعاوي دروغين، در كرد تا با هدف جدا سازي سره از ناسره و پالودن حقايق تاريخي از

جهت نقد اين كتاب و گذراندن آن از صافي اطالعات صحيح برآيند و با 
  . خلق شوندانها در تخريب گذشته جنبش فدايي هايشان، مانع از شلتاق روشنگري

  
رويكرد حزبي به تاريخ نگاري و يا نقد تاريخ نگاشته اجتناب اصولي ما در پرهيز از  *

چريكهاي "شده، اما نه تنها مانع از آن نيست كه نسبت به  اتهامات مطرح شده در كتاب 
 انصافايي دعاوي واهي و دور از هرگونه  كم در باره پاره اينجا دست و  – "فدايي خلق 

د تكذيب جعليات هم كه باشد، دانيم تا در ح  ميفظمو ساكت نباشيم، بلكه خود را -
  :وار بگوئيم كه اشاره



158 اد كارــاتح   1387دي          هــصفح 
 

 

21
القاء وابستگي چريكهاي فدايي خلق به .   سازمان ما به هيچ كشور وابسته نبوده است-

 به آنان وارد ،هاي نوشتاري ترفند است كه اين كتاب با استفاده ازاي  پايه بيخارج، اتهام 
 فدايي خلق، هرگز در هاي يكهمگان، از هواخواه تا بدخواه جنبش چر. كرده است

همواره  اند و مستقل بودن چريك فدايي خلق را بودگي اين جنبش شك نكرده خود
  .اند ترين خصلت آن دانسته ترين و اصلي اصيل

ارايه .  ساخته است"گانگستريسم"نويسنده آگاهانه و عامدانه از جنبش فدائي چهره  -
بندي نويسنده   نشان از عدم پاين كتاب، از جنبش فدايي خلق در اي"گانگستريسم"چهره 

هاي مختلفي  جنبش فدائي برآمده از كار سياسي و فرهنگي گروه. به وجدان تاريخي دارد
هاي پرشماري در خود  هفت سال پيكار چريكي، نمونه. است كه اين جنبش را پي ريختند

يي دهند كه در لحظه آزمون شرف، چريك فدا ثبت كرده است كه جملگي نشان مي
زد تا مبادا كه بر همراه شناس يا رهگذر ناشناس، گزندي وارد  دست به  انتخاب مرگ مي

  .آيد
گري در   گويا نظامي،گذشت  القاء ديگر كتاب اينكه، هر چه از عمرحركت چريكي ميـ

اين ادعا هيچ سنخيتي با واقعيت ندارد و كامال خالف مسير طي . شده است آن تشديد مي
دهد كه اين جنبش  بررسي منصفانه روندها نشان مي .يكي استشده توسط جنبش چر

راديكال، مدام در سمت تاكيد بر كار سياسي و درآميزي با مبارزه مردم تكامل يافت و در 
مثابه استراتژي تا نگاه به ه مسير مقابله قهر آميز خويش با قهر رژيم شاه، از تقديس سالح ب

  . كردآن همچون وسيله دفاع از خود، طي طريق
باختگان فدايي، بويژه رفقاي كارساز و داراي نقش  اين كتاب، نسبت به برخي از جان -

 خصومت خاصي ورزيده ،ياد رفيق حميد اشرف كليدي در جنبش ما و مخصوصا زنده
در طول هفت سال مبارزه  چريكي، متوسل به انواع   است و در مورد اين ديرپاترين رهبر

اين كتاب در مورد حميد اشرف اسطوره شكني .  را مستند كنداتهامات شده بي آنكه آنها
  بلكه او -! كه براي توصيف واقعي تاريخ، بسيار هم به اسطوره زدائي نياز است-كند نمي

حميد اشرف نه اسطوره كه سمبل فدايي خلق بود و . كوبد تا كه اين جنبش را بزند را مي
  .شد رتكب خطا هم ميمانند خود اين جنبش، چون در كار اقدام بود م

به شيوه رندانه و با  استفاده از تبحرهاي امنيتي، پردازش به نقش و جايگاه  در اين كتاب، -
نگاري  كادرهاي اين جنبش بدان گونه آرايش يافته است كه الزامات اين پروژه تاريخ

ها، گذشتن سرسري از كاركرد بعضي  سياه نمايي برخي از چهره! اند هكرد ايجاب مي
 ها كه حتي گاه هاي حماسي فداييان در شكنجه آور، سكوت پيرامون مقاومت ادرهاي نامك
  در جريان محاكمات پس از انقالب ناگزير -زمان  از  سر بازجويان جالد آن- "تهراني"

نمايي اين يا آن ضعف انساني  در برابر اما، بزرگ. از اشاره به موارد معدودي از آنها شد
رد نابرابر و  سخت طاقت فرسا و اين يا آن ناخالصي استثنايي در اين در طول هفت سال نب

لو "  تحرير تاريخ چريك فدايي خلق در قالب سناريوي سخيف،پديده زميني و سرانجام
  .هاي اين كتاب هستند ، از مشخصه"ها دادن

ا اند ت د كه ناشرين، تاريخ نشر دادهنده دست، نشان مي از اين  اينها و مواردي ديگر-
. خواهد گونه بخوانند كه حكومت مي تاريخ خوانان اين نسل، تاريخ نسل هاي پيشين را آن

شود كه خواننده كمتر بتواند در برخورد نقادانه  برخورد اين چنيني كتاب، حتي باعث مي
هاي فدايي خلق بر يك رشته انحرافات و اشتباهات آنها كه در اين  با گذشته چريك

  .درنگ ورزد و تامل كند ،اند كتاب هم مطرح شده
  
 تاريخ ءكنيم كه اسناد بايگاني شده در هر كشور، جز پيش از اين گفتيم و باز  تكرار مي *

 بي هيچ -مردم آن كشور است، به عموم ملت تعلق دارد و ميراثي است ملي، كه همگان 
تني بر در كشورهاي مب .محق تفحص در اين اسنادند شان را دارند و   حق رويت-استثناء 

 گيرد و در شكل قانون و آئين، دموكراسي، اين حق حتي صورت قانوني بر خود مي
دسترسي  ها، از طريق وضع مقررات معين، در دموكراسي. شود تعريف و تصريح مي

گردد كه براي محرمانه ماندن اسناد  آزادانه همه مردم به اسناد ملي تا آنجا تضمين مي
 دست به ،يابند تا در موعد معين ها وظيفه مي  و دولتشود دولتي سقف زماني تعيين مي

اما حكومت جمهوري اسالمي، شهروندان ايران را مانند بسياري ديگر از . انتشار آنها بزنند
  موارد 

هم محروم كرده است كه بتوانند به تاريخ  دسترسي به اطالعات حقوق بشر، از اين حق
سي سال از فوت سلطنت در . اد باشندخود مراجعه كنند و در كنكاش تاريخ خويش آز

هاي امنيتي آن رژيم، همچنان در  گذرد، ولي اسناد آرشيو شده در بايگاني ايران مي
تنها محل و مورد استفاده آنها در اين . اند هاي جمهوري اسالمي منجمد مانده سردخانه
از  جمهوري اسالميصرفا بهره گيري ديروزين ماموران اطالعات حكومت  مدت نيز،

تجربه پليس شاه در سركوب مخالفان بوده و بهره برداري امروزين تاريخ نويسان وابسته به 

همين حكومت، در تحريف تاريخ مبارزان آنزمان و تاريخ سازي به نفع آنهايي كه سوار 
  .  اند بر مركب قدرت

يش از پ ما اعالم مي كنيم كه اين حق همه ايرانيان است كه امكان دسترسي به همه اسناد
درنگ مسئوالن جمهوري  ها را داشته باشند و اين  وظيفه بي انقالب و دوره پهلوي

اسالمي است كه دست از عناد سي ساله شان بردارند و بر اين تاخير مطلقا غير قابل توجيه، 
ما يكبار ديگر و همينجا، همصدا با همه آنان كه خواهان باز شدن تمامي  .پايان دهند

وره به روي عالقمندان به مطالعه تاريخ و آگاهي از گذشته هستند و با هاي آن د پرونده
 خواستار – همچون ميراثي ملي -تاكيد بر حقانيت تعلق همه  اسناد كشور به عموم مردم 

  .انتشار آنها از سوي جمهوري اسالمي هستيم
  
  :  كه بگوييمالزم استدر اين سخن مشترك،  و *
همانگونه كه خود . يق و منصفانه جنبش مسلحانه هستيم ما خود كنشگر و حامي نقد عمـ

در گذر از راهي طوالني و پر پيچ و خم، با پاي بندي به آرمانهاي بنيانگذاران جنبش 
 -فدائي، يعني آزادي، دمكراسي، عدالت اجتماعي و سوسياليسم، از سازماني سياسي

  .نظامي به سازمان هاي سياسي طي طريق نموده ايم
ره عليرغم كوشش هاي بسيار ظريف و حساب شده ناشران آن در توصيف كتاب منتشـ 

به رغم نگاه منفي كتاب به  تحريف آلود روند هاي حيات ما در دوره پيش از انقالب و
 كه در آن تالش هاي - ولو كدر-تاريخ چريكهاي فدايي خلق، باز آئينه ايي شده  است

. جان گذشته نسل آنزمان بازتاب يافته استتحسين برانگيز جوانان آرمانخواه، پرشور و از 
جواناني كه، همه هستي خود را نثار راه يابي براي رسيدن به آزادي و عدالت اجتماعي 

نسلي فروتن، كه از بلند همتي اش سخن نمي گويد، اما پذيرنده همه . مردم خويش كردند
ب، در ميان در جابجاي اين كتا. مسئوليت ها، ناكامي ها و خطاهاي خويش مي شود

حتي در وراي ابهام گويي هاي كالمي آن، به روشني مي توان ديد كه  صفحات، سطور و
در تاريخ معاصر ايران، در  موضوع وحدت گفتار و كردار، صداقت در رفتار و مايه 

 .، كمتر نمونه ايي به شفافيت و زاللي فدايي خلق سراغ مي توان يافتآرمان گذاري براي
 جمهوري اسالمي همان اندازه مي تواند در خيال خود مبني بر نابودي هم از اينروست كه

  سير كند و خشت -زندان  و  در پي آنهمه كشتار–فيزيكي و سياسي جنبش فداييان خلق 
انحصاري اش، خواهد توانست تاريخ  خام زند كه گمان بدارد با استناد گزينشي به اسناد

  . به تباهي اش برخيزدآنرا وارونه جلوه دهد و ما را جعل كند،
  
دانيم كه چرا حكومت با دست چيني از  پاسخ به اين سوال را ضروري مي  اما پايان در*

 براي جنبش فدائي نگاري تاريخاسنادي كه سي سال مخفي نگهداشته شده بود، در صدد 
  :برآمده است

واقعيت اين است كه  هدف و سياست رژيم نابودي چپ و حذف آن از صحنه سياسي 
حكومت سال ها تالش كرد نام فدائي و انديشه هاي سوسياليستي آنان در . كشور است

حكومت نگران آن بود كه بينش و مبارزات  فدائيان الگوي جوانان . جامعه مطرح نشود
اين سياست شكست خورده و . براي شكستن خفقان مذهبي حاكم بر جامعه  قرار گيرد

حكومت، چپ سوسياليست به عنوان نيروئي مستقل امروز با وجود تمام بگير و ببندهاي 
برآمد كرده و نفوذ خود را در جنبش هاي اجتماعي و بخصوص دانشجويان، گسترش 

دانشگاه دوباره به سنگر چپ تبديل شده ولي مبارزات چپ امروز، نه . داده است
ما اين چپ ا.  سياسي، كه مبارزه اي سياسي و همگام با نيروهاي اجتماعي است-چريكي

در پي آن است تا آنچه را شفاهي و از حافطه . در پي شناخت ريشه و تاريخ خود است
جامعه به او رسيده، مستند و مستدل دريابد، فراز و فرودهايش را بشناسد، محك بزند، به 

 نسلي كه جمهوري -تجزيه و تحليل اش نشيند و از دانش و تجربه نسل پيش از خود
پس در اين .  بهره گيرد، تا به كج راه و بي راه نرود-بريدهاسالمي رابطه اش را با آن 

شرايط كه با تمام تمهيدات رژيم، چپ دوباره در جامعه برآمد كرده، حكومت را چاره 
ديگري نيست جز آنكه منابع و اطالعات را سانسور كند و تاريخ را به سياق حود بنويسد 

 كتاب اين شرايط است كه در. تا به زعم خود، آگاهي را محصور و محدود كند
 كه نهادي "هاي سياسي موسسه مطالعات و پژوهش" از سوي "چريكهاي فدايي خلق"

با انتشار اين كتاب، حكومت بر آن است تا .  نشر مي يابدوابسته به جمهوري اسالمي است
اگر نتواند نسل جديد چپ در ايران را از راه باز دارد، ذهنيت منفي  نسبت به گذشته چپ 

اما ناياب شدن سريع چاپ اول اين كتاب، خود نمود .  در ذهنيت آنان شكل دهدرا
گستردگي طيفي است كه در پي آگاهي از جنبش فدائي و تاريخ آنند و نشان مي دهد 
كه نسل جديد چپ در ايران پا بر زمين سفت كرده و از ميان همين تاريخ تحريف شده، با 

  .خواهد گرفتتميز سره از ناسره، توشه الزم را بر
  2008 اكتبر 15  - 1387 مهر 24  چهارشنبه 
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دولت اسرائيل بر عليه 
 بشريت جنايت مي كند

 
20/10/1387 

به فته است كه ارتش تجاوزگر اسرائيل دو ه نزديك به 
را فلسطيني مردم بي دفاع منطقه نوار غزه هجوم برده و 

 غزه تاكنون ي  روزه13جنگ . كند شبانه روز بمباران مي
بر .  گذارده استي بر جاانيني فلسطاني كشته در م780

 زنان اني از قربانيادي شمار زطرف، يساس اطالع ناظران با
 شده زخمي نيز نفر 3000 نزديك به  .اند و كودكان بوده

 .اند
 ماه پيش كه بين حماس و اسرائيل آتش بس 6بيش از 

برقرار شده بود، اسرائيل چه با محاصره شديد و طوالني 
 غزه و چه بمباران مردم غزه مكررأ آتش بس را نقض كرده

بدنبال پايان مهلت ششماه آتش بس، حماس از تمديد . بود
اين آتش بس خودداري كرد و پرتاب راكت و خمپاره به 

بدنبال آن، دولت . نشين را آغاز كرد هاي يهودي شهرك
اسرائيل به بهانه اين حمالت، تهاجم گسترده به غزه را آغاز 

ارتش اسرائيل مدعي . و دست به بمباران اين منطقه زد
ها، نابود كردن توان نظامي  ت كه هدف اين بمباراناس

ولي در . حماس و از بين بردن ساختار حكومتي آن است
اين مدت بيشترين قربانيان اين حمالت، كودكان، زنان و 

 . اند مردان غير نظامي بوده
 در اي تالشهاي مختلف براي تصويب قطعنامهاز همان ابتدا 

وقف كردن اين حمالت شوراي امنيت سازمان ملل براي مت
 وتو دولت امريكا مواجه صورت گرفته بود كه هر بار با 

دست آخر امروز، جمعه بيست دي ماه، قطعنامه اي . شد مي
به . امريكا به ايم قطعنامه راي ممتنع داد. به تصويب رسيد
 قطعنامه آمده كه ني آلمان، در ايگزارش خبرگزار

 از نوار غزه يلي اسرائيروهاي به خروج نديبس با آتش
 لي ارتش اسرائي را برايني قطعنامه مهلت معنيا. انجامديب

 خواستار سينو شيهرچند كه متن پ . نكرده استنيمع
 خاتمه دادن ي  دربارهمي تصميبس بدون وقفه بود، ول  آتش
 نيا.  مناقشه واگذار شده استني به طرفي نظامتيبه فعال
 و ليد اسرائعنوان متح  بهكاي آمر  بود كه هميعبارت

عنوان رابط سازمان حماس توانسته   بهي عربيكشورها
 .رسندبودند بر سر آن به توافق ب

 قطعنامه را ني و حماس الي كه اسرائستي مشخص نهنوز
  .رنديبپذ

 :ميدهيم هاي گذشته را ارائه  در زير روزشمار وقايع ماه
 

در (در كنفرانس صلح آنا پوليس ... 14-06-2008
ائيل متعهد شده بود كه از شهرك سازي در ، اسر)آمريكا
هاي فلسطيني دست بردارد اما از آن تاريخ تا كنون  سرزمين

هاي   محل مسكوني جديد در سرزمين800اسرائيل 
فلسطيني براي اسكان اسرائيليان ساخته است و اكنون هم 

المقدس   واحد مسكوني در بيت1000تصميم گرفته كه 
 )سيبي بي : منبع. (شرقي بسازد

 
هاي اسرائيلي  آبادي نشين: فرانس پرس....  28-09-2008

ساله فلسطيني را در 18يك زن ) در سرزمين فلسطينيان(
اهود اولمرت نخست وزير .كرانه غربي رود اردن كشتند

اسرائيل تائيد مي كند كه در اسرائيل عده اي قصد دارند تا 
 .غير يهوديان را نسل كشي كنند

 
رگزاري هاي معروف از جمله رويتر خب....  18-10-2008

و آسوشيتدپرس، فيلم حمله شهرك نشينان اسرائيلي در 
سرزمين هاي فلسطيني، به كشاورزان فلسطيني و تخريب 

هاي اسرائيلي را  باغهاي زيتون فلسطينيان توسط تانك
 .پخش كردند

 
 ماه به پايان قرارداد آتش بس 2هنوز ( ....   06-11-2008

 فلسطيني 6، در نوار غزه، ) باقي استحماس و اسرائيل
 )منبع راديو فردا. (توسط نيروهاي اسرائيلي كشته مي شوند

 
اسرائيل غزه را بمباران مي كند، در اثر ....   06-11-2008

 5آن يك فلسطيني و سپس با تيراندازي نيروهاي اسرائيلي 
حماس اعالم مي كند كه . فلسطيني ديگر كشته مي شوند

منبع . (اسرائيل قرارداد آتش بس را زيرپا نهاده است
 )سي بي بي
 

اسرائيل نوار غزه را مورد محاصره شديد ....  12-11-2008
هاي كمك رساني غذائي و  قرار داده و از ورود كاروان

پخش خبر . (داروئي و حتي خبرنگاران جلوگيري مي كند
 ) بي بي سي، منبع2008-12-03در تاريخ 

 
اسرائيل به نوار غزه حمله هوائي كرده و  ... -16-11-2008

 )راديو فردا آمريكا(عده اي از فلسطينيان را كشته است 
 

 10آمريكا نيازهاي تسليحاتي اسرائيل تا . . ..22-11-2008
 ميليارد دالر كمك بالعوض 30سال آينده را با پرداخت 

 )لمللي فرانسهمنبع راديو بين ا. (تأمين كرده است
 

شهرك نشين هاي اشغالگر اسرائيلي در .. . .04-12-2008
شهر الخليل تعمدأ به ساكنان فلسطيني حمله مي كنند، عده 
اي از اين شهرك نشينان به مساجد و مسجد الخليل حمل 
كردند، آنها مي خواهند يك درگيري بزرگ بين اسرائيل 

وضع ضد و فلسطين بوجود بياورند و با ايجاد جنگ، م

منبع بي بي سي به . (عرب و ضد صلح خود را توجيه كنند
 )نقل از يك خبرنگار اسرائيلي

با اينكه اسرائيل كشوري اروپائي نيست ولي اتحاديه اروپا با 
آن روابط خاصي دارد و كميسيون ويژه اي براي كمك 

اين بار اتحاديه اروپا براي . اروپا به اسرائيل برپاست
ل بخاطر عدم همكاري كافي در روند اعتراض به اسرائي

منبع . (صلح خاورميانه نشست خود با اسرائيل را لغو كرد
 )سي بي بي
 

اكنون يكماه است كه نوار غزه در ....  08-12-2008
تنها نيروگاه برق اين شهر . محاصره كامل اسرائيل است

سازمان ملل وضعيت را خطرناك . تقريبا تعطيل شده است
 هزار نفر از 750 بنا به نظر سازمان ملل كند، ارزيابي مي

اهالي غزه به كمك هاي غذائي و غيره اين سازمان وابسته 
. اند كه در اثر محاصره، ارسال اين كمك ها ميسر نيست

يك انجمن غير دولتي اسرائيل كه مي خواست يك 
محموله كمك هاي غذائي و داروئي به مردم تحت 

ت اسرائيل روبرو شد و محاصره غزه برساند با ممانعت دول
اسرائيل حتي . اسرائيل از ارسال اين محموله جلوگيري كرد
مصر نيز مرز . نمي گذارد كه خبرنگاران نيز به غزه بروند

خود با غزه را همچنان بسته نگه مي دارد و اجازه نمي دهد 
كه فلسطينيان براي تهيه نيازهاي زندگي از مرز مصر عبور 

 )منبع بي بي سي. (كنند
 

ريچارد فالك پروفسور حقوق بين الملل ....  10-12-2008
كه خود يهودي است و نماينده ويژه سازمان ملل در حقوق 
بشر در سرزمين هاي فلسطيني است اعالم كرد كه محاصره 
نوار غزه توسط اسرائيل به مثابه مجازات دسته جمعي مردم، 
جنايت عليه بشريت است، او از سازمان ملل خواست كه 

ظيفه خود در اجراي موازين حقوق مربوط به حفاظت از و
منبع . (مردم غيرنظامي را در مورد فلسطينيان به انجام رساند

 )بي بي سي و راديوي بين المللي فرانسه
 

شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد ....  10-12-2008
. اسرائيل را به شكنجه جسمي و روحي فلسطينيان متهم كرد

 )ين المللي فرانسهمنبع راديوي ب(
 

ريچارد فالك نماينده سازمان ملل متحد ....  15-12-2008
در مسائل حقوق بشر در سرزمين هاي اشغالي فلسطين كه 
براي انجام ماموريت خود عازم اسرائيل بود، بهنگام ورود 
به فرودگاه تل آويو از طرف اسرائيل اخراج شد، دولت 

نست كه نماينده اسرائيل علت اين اقدام خود را آن دا
سازمان ملل اعالم كرده است كه رفتار اسرائيل با فلسطينيان 

  )منبع بي بي سي. (مثل رفتار نازي ها با يهوديان است
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  بايد از تكه تكه شدن فلسطين جلوگيري كرد
  گفتگوي روزنامه اومانيته با ليال شهيد نماينده فلسطين در اتحاديه اروپا

   ٠٧- ٠١-٢٠٠٩ ژانويه ٦سه شنبه 

  احمد آزاد: برگردان

  
پس از يک هفته بمباران نوار غزه، : سوال

اسرائيل حمله زمينى خود را آغاز کرده است، 
  تصميم چيست؟تحليل شما از اين 

 دليل آغاز حمله زميني، شكست عمليات  :ليال شهيد
هوايي بود كه عليرغم بمباران جنايتكارانه تمام 

 كشته فلسطيني، 500سرزمين غزه و عليرغم بيش از 
ادامه داشته » قاسم«هاي  اسرائيل ديد كه پرتاب راكت

. و حتي مناطق دورتري را هم هدف قرار داده است
آنها فكر . ل سربازانش را فرستاددر نتيجه اسرائي

 كه موفق خواهند شد از طريق عمليات كنند مي
زميني، به آنچه كه از طريق عمليات هوايي دست 

در واقع اين مردم غير نظامي . نيافتند، دست يابند
 گرانترهستند كه همچنان بايد بهاي اين حمله را 

چنانكه تنها در بيست و چهار ساعت اول . بپردازند
 نفر كشته شدند، كه عمدتا افراد غير نظامي 82ه، حمل
توان از بصيرت ارتش اسراييل در  كمتر مي.  بودند

  .اين ديوانگي نظامي صحبت كرد
  
  

  به نظر شما استراتژى اسرائيل چيست؟: سوال
از همان ابتدا، تصميم اسرائيل در حمله را : ليال شهيد

در . دبس توجيه كر  تنها با به ظاهر قطع آتشتوان نمي
 4 نوامبر با كشتن 4واقع اين ارتش اسرائيل بود كه در 

من فكر . عضو حماس اين آتش بس را نقض كرد
اولي آن اين . دو نيت دارد» اهود باراك«كنم كه  مي

كند وي آبروي از دست رفته ارتش  است كه فكر مي
، را 2006اسرائيل، پس از جنگ جنوب لبنان در سال 

. هرمان بزرگ شودمجددا بدست آورد و يك ق
اش مربوط است به انتخابات اسرائيل  دومين محاسبه

در » تزيپي ليوني« فوريه جاري، كه وي و 10در 
، درحالي كه .اند ها بازنده اعالم شده نظرخواهي
را، با برنامه انتخاباتي كه » ناتان ياهو«ها  نظرخواهي

ها و تهاجم نظامي  محور آن قطع مذاكره با فلسطيني
و » باراك«. اند باشد،  برنده اعالم كرده  ميبه حماس

اي، محبوبيت  كنند كه چنين حمله فكر مي» ليوني«
  .باشد آنها را باال خواهد برد، كه چنين نيز مي

  

چنين عملياتى چه نتايجى خواهد : سوال
  داشت؟

 قبل از همه، به امكان مذاكره با دولت :ليال شهيد
بايد ديد كه . تفعلي اسرائيل نقطه پايان خواهد گذاش

چه كسي جانشين خواهد شد، اگر چه فرق چنداني 
كند و ناتان ياهو، باراك و ليوني كمي و بيش  هم نمي

امروزه مردم فلسطين چنان .  در يك موضع هستند
خشمگينند كه محمود عباس تهديد به قطع تمام 
مذاكرات  كرده است و مسئول مذاكرات از حضور 

كرد و گفت كه غير در جلسه مذاكرات خودداري 
قابل تصور است كه مذاكرات، در شرائطي كه چنين 
  .  كشتاري از مردم فلسطين در جريان است، ادامه يابد

دومين نتيجه آن موقعيت پيچيده برخي از كشورهاي 
مصر، كه در طول شش ماه آتش بس را .  عربي است

تضمين كرده بود و براي يك گفتگوي ملي در ميان 
كند، در رابطه با مرز  ش ميها تال فلسطيني
بين مصر و نوار غزه، در يك موقعيت » رفاه«عبوري

طبيعي است كه دولت . بسيار پيچيده قرار گرفته است
تواند با سازماني كه متحد يكي از  مصر نمي

هاي اپوزيسيون دروني مصر، اخوان المسلمين،  سازمان
ن بيش از اي. باشد، وارد مذاكره و توافقات شود مي

نكته كه واقعي است، مسئله اصلي اين است كه مصر 
از تمايل اسرائيل به جدا كردن نوار غزه و سپردن 
دائمي آن به مصر هراس دارد، همچون نوار غربي 
رود اردن، كه هر آنچه كه تاكنون شهرك 

اين بسيار .  يهودينشين نشده، به اردن سپرده شود
ن خطرناك است، چرا كه به معني تكه تكه كرد

فلسطيني است كه قبال شهرك سازي، ديوار كشي و 
نگراني تكه تكه . المقدس را داشته است اتصال بيت

شدن براي حكومت فلسطين، مردم فلسطين و 
  . كشورهاي عربي همسايه، واقعي است

وباالخره اين حمله مي تواند به درگير شدن جامعه 
 اي را اسرائيل تصميم گرفته كه حمله. جهاني بيانجامد

.  دهد پيشبرد كه نمادهاي اسالم را هدف قرار مي
بطور مثال اسرائيل تا كنون ده مسجد را بمباران كرده 
است و در يكي از آنها يازده نفر كه عبادت 

ها،  ما درگير جنگ تمدن. اند كردند، كشته شده مي

ايم و اين به  كه براي جورج بوش بسيار عزيز بود، شده
   .نظر من بسيار خطرناك است

  
در مقابل اين وضعيت، شما از جامعه : سوال
المللى و بطور اخص از اتحاديه اروپا و  بين

رئيس جمهور فرانسه که اکنون در منطقه 
  است، چه انتظارى داريد؟

حمله زميني اسرائيل نمي توانست رخ : ليال شهيد
المللي مسئوليت خود را انجام  دهد ، اگر جامعه بين

در شوراي امنيت صادر كرده اي  داده بود و قطعنامه
ها  بود كه اسرائيل را مكلف به قطع بالفاصله بمباران

نه تنها اين نشد، بلكه زماني كه كشورهاي . مي كرد
اروپايي و غربي تالش كردند تا در اولين روز حمله 

اي  تهيه كنند، با وتو امريكا مواجه  زميني، قطعنامه
  .شدند

اروپا .  شان دهداين ضرورت دارد كه اروپا واكنش ن
هاي نمايندگي خود و سفر سركوزي،  بايد از هيات

رئيس جمهور فرانسه، براي مقابله با خطر گسترش اين 
جنگ استفاده كند، نشان دهد كه مراجعه به حقوق 

المللي و احترام به قطعنامه هاي سازمان ملل وجود  بين
دارد، كه مردم فلسطين داراي حقوقي هستند كه خون 

 همان ارزشي را دارد كه خون اسرائيلي، فلسطيني
اروپا تصميم گرفته . ي و كوسووئي صربي، كراوسي

اش باشد و همزمان  است كه اسرائيل يك همكار ويژه
شوراي اروپا توضيح . موقعيتش را نيز باالتر برده است

اي است براي الزام اسرائيل به  دهد كه اين وسيله مي
پس اين . سطح سياسيها در  پيشرفت رابطه با فلسطيني

بهترين موقعيت است براي آقاي سركوزي كه  وظيفه 
  .ها رابه آنها گوشزد كند اسرائيلي

كشورهاي عربي آماده . اين آخرين شانس است
هستند تا با همكاري اروپا، يك آتش بس كامل را 
تحميل كنند، نقاط عبوري را در مرزهاي غزه 

 را، همچون المللي بگشايند و نيروهاي حافظ صلح بين
 در لبنان، به منطقه اعزام كنند و هر آن چه 2006سال 

كه در اين ده روز تخريب شده است، را بازسازي 
المللي است كه  اين تنها راه براي جامعه بين. كنند

  .اعتبار خود را بدست آورد
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  مفهوم كنوني ماركس
  

  برگردان ناهيد جعفرپور
  مصاحبه مارچلو موستو با اريك هابزبام

  
باشد،   مي1917كه متولد سال  "اريك هابزبام"

در . يكي از بزرگترين مورخين زنده جهان است
توان از سه بخشي كه  ميان تحقيقات بيشمارش مي

: در باره قرن بلند نوزدهم نوشته است نام برد
عصر شكوفائي : 1848 ـ 1789ب هاي اروپائي، انقال

 1978ـ 1948هاي  داري، تاريخ فرهنگ سال سرمايه
  .و همچنين تاريخ قرن بيستم جهان

 زماني كه وي 1989كارل ماركس دو دهه بعد از 
آنچنان بسرعت به فراموشي سپرده شده بود، 

بطوري كه مجله . مجددا در صحنه ظاهر گشت
يك جلد  Nouvel Observateur 2003 فرانسوي

ماركس نظريه «خود را به موضوع ماركس با عنوان 
يك سال بعد . اختصاص داد» پرداز سومين هزاره ؟

در يك همه پرسي در كانال دوم تلويزيون آلمان 
 هزار نفر از مردم آلمان ماركس را بعنوان 500

او در . مهمترين آلماني تمامي اعصار انتخاب نمودند
مومي مقام سوم را گرفت و در بندي ع ميان گروه

. مقام اول را كسب نمود» مفهوم كنوني«بندي  طبقه
 مجله اشپيگل عكس روي جلد 2005سپس در سال 

به ماركس » گردد شبح باز مي«خود را با نام 
  .اختصاص داد

  
 Jacques در يك صحبت علني شده كه اخيرا با: سوال

Attali شتر از ها بي داشتيد شما گفتيد كه كاپيتاليست
اند و شما از  ديگران مجددا ماركس را كشف كرده

حيرتتان صحبت نموديد زماني كه جرج سوروس تاجر و 
من همين اخيرا ": سياستمدار ليبرال به شما گفت كه

گويد حقايق  ماركس را خواندم و در آنچه كه وي مي
داليل اين دوباره زنده شدن چيست؟ آيا . "بسياري يافتم

 براي متخصصين و روشنفكران جالب آثار ماركس تنها
هاي دانشگاهي، وي بايد  است و اهميت دارد؟ آيا در دوره

بعنوان كالسيك بزرگ نظريه مدرن معرفي گردد؟ آيا در 

تواند اين توجه به ماركس همچنين از جانب  آينده مي
  سياست هم شنيده شود؟

شك عالقه عمومي به  داري بي در جهان سرمايه :پاسخ
حتي اگر احتماال اين عالقه . اره زنده شده استماركس دوب

هنوز در ميان كشورهاي جديد عضو اتحاديه اروپا يعني 
اين دوباره زنده شدن . كشورهاي اروپاي شرقي ديده نشود

به احتمال قوي با اين واقعيت شدت گرفت كه صد و 
» مانيفست حزب كمونيست«پنجاهمين سالگرد علني شدن 

ران غمناك اقتصادي خاص در  با يك بح1998در سال 
سازي بازارهاي آزاد  ميان يك پريود بسيار سريع جهاني

  .همراه بود
 سال قبل بر 150 را 21ماركس طبيعت اقتصاد اوائل قرن 

بيني  پيش» جامعه بورژوازي«هايش در باره  بستر بررسي
هاي  اين اصال غير منتظره نيست كه كاپيتاليست. نمود

الي جهاني شده از آنجا كه هوشيار بخصوص در بخش م
داري كه  هاي اقتصاد سرمايه ثباتي ضرورتا به طبيعت و بي

باشند، تحت تاثير  تر از ديگران مي كنند آگاه در آن كار مي
هاي روشنفكر به  اكثر چپ .ماركس قرار گرفته باشند

لحاظ فروپاشي پروژه سوسيال دمكراسي در اكثر 
 و به لحاظ 80 هاي كشورهاي اتالنتيك شمالي در سال

هاي ملي به سوي ايدئولوژي بازار  تغيير جهت جمعي دولت
آزاد و همچنين به لحاظ فروپاشي سيستم سياسي و 

اي كه ادعا داشت از ماركس و لنين الهام گرفته  اقتصادي
  .دانستند كه با ماركس چه بايد بكنند است، ديگر نمي

س طبيعتا اين به آن معنا نيست كه كسي ديگر به مارك
اما . نگريست بعنوان بزرگترين نظريه پرداز كالسيك نمي

بخصوص در كشورهائي چون فرانسه و ايتاليا با احزاب 
قوي كمونيست، يك نوع تهاجم روشنفكري برعليه 

هاي ماركس وجود داشت كه  ماركس و برعليه بررسي
.  قرار داشت90 و 80نقطه عطفش احتماال درسال هاي 

ه اين تهاجمات ديگر امروز پايان هائي وجود دارد ك نشانه
  .يافته است

  
اش محققي آگاه و با  ماركس در تمام زندگي :سوال

كسي كه بهتر از هركس ديگر . هوش و خستگي ناپذير بود
در زمان خودش توسعه كاپيتاليسم را در بعد جهانيش دنبال 

او فهميد كه تولد يك شيوه . كرده و بررسي نموده بود
المللي جهاني شده در پيش  توليد كاپيتاليستي اقتصاد بين

كرد كه اين روند نه تنها رشد و رفاهي  بيني مي يشاست و پ
هاي ليبرال و سياستمداران به آن افتخار  كه تئوريسين

هاي  كنند را به همراه نخواهد آورد، بلكه همچنين جنگ مي
هاي اجتماعي  عدالتي هاي اقتصادي و بي عظيم و بحران

در دهه گذشته ما بحران . گسترده با خود خواهد داشت
 1997ي شرقي را تجربه كرديم كه در تابستان مالي آسيا

 1999آغاز گرديد، بحران اقتصادي آرژانتيني را كه از سال 
» بحران سوب پريمه« طول كشيد و از همه مهمتر 2002تا 

 در اياالت متحده آغاز گرديد و اكنون 2006كه در سال 
آيا به اين علت . بزرگترين بحران مالي بعد از جنگ را

 بگوئيم بازگشت مجدد عالقه و توجه به درست است كه
ماركس همچنين متاثر از بحران جامعه كاپتاليستي است و 

توان تناقضات جهان كنوني را  دقيقا با تكيه بر اين نظريه مي
  توضيح داد؟

اينكه آيا سياست آتي چپ بار ديگر مجددا از  :پاسخ
هاي ماركس متاثر خواهد بود ـ درست بمانند  بررسي

 سوسياليستي و كمونيستي قديمي ـ به اين وابسته هاي جنبش
اما اين تنها به . است كه با كاپيتاليسم جهاني چه خواهد شد

. ها هم همينطور كند بلكه به چپ ماركس ربط پيدا نمي
همانطور كه شما به درستي گفتيد، بازگشت عالقه به 

توانم بگويم كه عمدتا  من مي. ماركس گسترده شده است
بر بستر بحران كنوني جامعه سرمايه داري نهفته اين عالقه 

 90هاي  تر از سال است و چشم انداز بسيار نويد دهنده
بحران مالي كنوني كه در آمريكا به يك فشار . است

تواند كشيده شود، به مفهوم شكست  اقتصادي بزرگ مي
غمناك تئولوژي بازارهاي آزاد غير قابل كنترل است و 

سازد اقدامات  مريكا را مجبور ميحتي اين بحران دولت آ
 به بعد، به 1930هاي  اي اتخاذ نمايد كه ديگر از سال دولتي

  .فراموشي سپرده شده بود
هاي  اقتصادي دولت _فشارهاي سياسي فعاليت سياسي 

نئوليبرال را براي جهاني سازي بدون كنترل، نامحدود و بي 
ين در برخي از موارد مثال در چ. سازد ثبات، ضعيف مي

حد كه در دوره  هاي بي عدالتي هاي گسترده و بي نابرابري
آيند، مشكالت  انتقال به اقتصاد بازار آزاد بوجود مي
گردد كه اين  عظيمي براي ثبات اجتماعي پديدار مي

مشكالت در سطوح باال حتي روي دولت هم تاثير 
  .گذارند مي

اين روشن است كه هرگونه بازگشتي به ماركس، در 
بازگشت به بررسي ماركس در باره كاپيتاليسم و واقعيت 

هيچ . جايگاهش در تحول تاريخي بشريت است
اي هم اين تصور  تواند حتي براي لحظه ماركسيستي نمي

داري ليبرال خودش را براي  واهي را بكند كه سرمايه
هاي  هميشه تثبيت نموده است ـ آنطوري كه ايدئولوگ

مودند ـ اينكه تاريخ به ن  ادعا مي1989نئوليبرال در سال 
پايان خود رسيده است و يا اينكه در واقعيت نوعي سيستم 

  .تواند مناسبات انساني را زماني به پايان برساند مي
  

آيا اگر نيروهاي سياسي و روشنفكري چپ  :سئوال
نمودند، در اين  هاي ماركس صرفنظر مي المللي از ايده بين

ان و تغيير شكل و اي براي امتح صورت يك راهنماي پايه
  دادند؟ دگرگوني واقعيت كنوني را از دست مي

هاي ماركس  تواند از ايده هيچ سوسياليستي نمي :پاسخ
اعتقادات وي مبني بر اينكه بعد از . صرفنظر نمايد

داري يك شكل ديگري از جامعه بايد برقرار گردد،  سرمايه
نها بر نه بر پايه اميد و يا خواسته قرار گرفته است، بلكه ت

. بستر بررسي و تحقيق جدي توسعه تاريخ نهفته است
بيني وي مبني بر  پيش. داري بخصوص در عصر سرمايه

شده  ريزي داري از طريق يك سيستم برنامه اينكه سرمايه
گردد، هنوزهم سنديت دارد حتي  اجتماعي جايگزين مي

. اگر كه او مطمئنا عناصر بازار را دست كم گرفته بود
داري همچنان باقي   در هر سيستم بعد از سرمايهعناصري كه

خواهند ماند و از آنجا كه وي آگاهانه هر حدسي را براي 
توان وي را  آينده مسكوت گذاشته بود، از اين روي نمي

متدهائي كه با آن . براي متدهاي خاص مسئول نمود
هاي سوسياليستي در سوسياليسم رئال موجود  اقتصاد

  .سازماندهي شده بودند
كند، ماركس  آنچه كه به اهداف سوسياليسم ربط پيدا مي

اي بدون استثمار  پردازي نبود كه جامعه تنها متفكر و نظريه
   .و ازخود بيگانگي را خواهان بود
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هاي خود را بكار  اي كه در آن تمامي بشريت توانائي جامعه

ها را بطوري قدرتمند  بگيرد، ماركس همچنين اين خواست
 از هر كسي ديگر بيان نمود و جمالت و و قاطع بيشتر

كلماتي كه وي بكار برده است هنوز هم بشدت تحسين 
  .باشند آميز مي

هاي  مطمئنا قبل از اينكه چپ بفهمد كه روي نوشته
ماركس، نه بعنوان برنامه سياسي و همچنين نه بعنوان 

اي براي وضعيت كنوني كاپيتاليسم امروزي جهان،  نسخه
ان راهنمائي از نوع خودش كه بتوان توسط بلكه بيشتر بعنو

داري را فهميد، كاركند، تا آنزمان  آن طبيعت توسعه سرمايه
ها باز نخواهد  ماركس بعنوان يك محرك سياسي چپ

ها مفهومي  از سوي ديگر ماركس براي چپ. گشت
نخواهد داشت قبل از اينكه تمايل كنوني فعالين راديكال 

اليستي به مبارزه ضد جهاني يعني تغيير مبارزه ضد كاپيت
واقع جهاني شدن را بعنوان  ماركس به. شدن خاتمه نيابد

يك واقعيت شناخته و از آن بعنوان يك انسان 
آنچه كه وي . انترناسيوناليست، در كل استقبال نموده بود

نمود و آنچه كه ما بايد نقد كنيم آن نوع  نقد مي
  .كند شدني است كه كاپيتاليسم راتوليد مي جهاني

 Karl Marxs در مقدمه مجموعه آثاري كه من در باره
Grundrisse 1857/1858 ايد  ام، شما نوشته بيرون داده
ها و نظرات در باره بطور مثال تكنولوژي،  كه اين بررسي

هاي ماركس در باره كاپيتاليسم بسيار فرا تر از قرن  بررسي
يگر در عصر اجتماعي شدن كه در آن توليد د. رود  مي19

اي است كه كمي  اين تنها نوشته. كند كار جمعي طلب نمي
از برخي از اشارات ماركس در باره آينده كمونيستي در 

كوتاه بگويم اين نوشته . ايدئولوژي آلماني فرا تر رفته است
از اين . هاي بعدي ماركس شرح داده است بيشتر از نوشته

» گروندريسه ماركس«روي امروزنتيجه قرائت جديد 
  چيست؟

احتماال بيش از يك مشت ناشر و مترجم وجود ندارند كه 
هاي عظيم و مشكل داشته  شناخت از اين مجموعه نوشته

اما يك قرائت جديد و يا بهتر بگويم قرائت امروزي . باشند
تواند به ما كمك كند كه ماركس را از نو  ها مي اين نوشته

فاوت ميان كه بدانيم ت: بفهميم و مورد مطالعه قرار دهيم
بررسي هاي عمومي ماركس در باره كاپيتاليسم و 

هاي خاص او در باره شرايط يك جامعه بورژوازي  بررسي
 چيست؟ ما نمي توانيم پيشبيني كنيم كه 19اواسط قرن 

كدام نتايجي از اين بررسي ها امكانا و احتماال حاصل 
  .خواهند شد

ئيم؟ براي چه امروز مهم است كه ماركس را مطالعه نما
خواهد  هركسي كه به اين ايده عالقمند است، حال مي

دانشجوي دانشگاه باشد يا نباشد برايش روشن است كه 
ماركس بزرگترين فيلسوف و محقق اقتصادي قرن نوزدهم 

از اين روي خواندن آثار وي مهم . بوده است و خواهد ماند
توان  زيرا جهاني را كه در آن زندگي مي كنيم نمي. است
 تاثيري كه نوشته هاي اين مرد در قرن بيستم داشت، بدون

فهميد و در نهايت اين آثار را بايد خواند زيرا همانطور كه 
جهان را نمي توان تغيير داد زماني كه «خود ماركس نوشت 

هاي ماركس راهنمائي كامل خواهند  و نوشته» آنرا نشناخت
وبرو بود براي فهميدن اين جهان و مشكالتي كه ما با آن ر

  .هستيم و خواهيم شد
  

           

ما اين بحران را بعنوان 
   بينيمیبحران سيستم م

  
  نگريكسي با  برند رمصاحبه

  
   جعفرپوردي ناهبرگردان

  
 ي كارگرهي اتحادسي رئيو: نگريكسي باره برند ردر
 سهي رئئتيدر منطقه اشتوتگارد آلمان و عضو ه "يورد"

  . باشدي بادن وورتمبرگ مالتيحزب چپ در ا
  

 هي اتحاديشما در نوشته تان خواهان پاسخ تهاجم: پرسش
 كه در يزي چنيحال آنكه اول. ديها به بحران حاضر شده ا

 ها هي اعتصاب اتحادي كند، توانائي ركود افت مطيشرا
 دي ها چگونه باهي اتحادي پاسخ تهاجمنيبه نظر شما ا. است

  عمل كند؟
 هي است كه اتحادني ا مسئلهنيمن اعتقاد دارم مهمتر: پاسخ

 دعوا را ديآنها با.  خود را به تحقق برسانندياسيها برنامه س
 مجددا دي بانجاي كنند و مفهوم سازند كه در اياسيس

 ني كه شاغلي به طوررد،ي به باال انجام پذني از پائماتيتقس
 ي را پرداخت كنند و نه پي ورم بورس بازني اينه بها
  . آن را بر دوش بكشنديآمدها

   
  د؟ي كني مشنهادي را پيزيشما چه چ :پرسش
 است كه ني ااستي كه سمياوال ما اعتقاد دار: پاسخ
 چون يزي چپ در كشور چيروهاي ها به همراه نهياتحاد

 وي را بعنوان آلترناتي برنامه فوركي طرح متقابل و كي
 و ندي نماهي تهه،ي سرماي هاهي دولت آلمان و اتحاداستيس

 جي بسروي خواست ها، نني اي برنامه و براني ايسپس برا
 نيدر اول. مي كني را طرح مي مرحله ايما برنامه ا. ندينما

 يلي آنهم خم،ي كنفرانس بزرگ برگزار كنكي ديقدم با
 همچون يگري دي كه در آن از گروه هايكنفرانس. عيسر

د  هستند ماننهي به اتحادكي كه نزديآتاك، احزاب، كسان
دعوت به عمل ...  وي جنبش اجتماعيچپ ها، گروه ها

 و ي محوري در باره خواست هادي بافرانس كننيدر ا. ديآ
 است ني قدم انيدوم.  ها با هم بحث و گفتگو شودتيموقع

 ي بزرگ سازماندهيكه در سرتا سر كشور تظاهرات ها
 قبل از انتخابات مجلس، تظاهرات ديدر هر حال با. گردد
 ي اعتصاب هاني و همچنردي در زمان كار انجام پذيهائ
 ي كه بخشا براي مانند اعتصاب هائرد،ي صورت گياسيس

  . انجام گرفتي سالگ67 در سن يبازنشستگ
  

 شما چه بوده شنهادي ها به پهيعكس العمل اتحاد: پرسش
  است؟
 دي ما مجموعا با دي كه خواسته هامي بگوئمي توانيم: پاسخ

 ياشتوتگارد، م "يورد" يعنيما، .  شدرفتهي مثبت پذيليخ
 ي درخواست نامه به شوراكي كه در ماه دسامبر ميخواه
 ني و در آنجا امي نمائميتسل "يورد" ي كارگرهياتحاد

  .مي آنان بگذاريمنطق خودمان را به را
   

 ها هيشما در نوشته تان به آنچه كه در اتحاد: پرسش
 ها به نظر شما هياتحاد. دي كند انتقاد نموده ايحكومت م

   انجام دهند؟دي شما چه باي محوريدر برابر خواسته ها
 اي باال رفتن تقاضا ها و هي كه ما برعلمي گوئيما نم: پاسخ
 نياما اوال ا. مي باشي مي جمعدي باال بردن قدرت خرهيبرعل

 ني ساده ايلي خي دولتكيچشم انداز هم وجود ندارد كه 
 خواست ني به ادني رسيبلكه براخواست ها را قبول كند 

 برنامه عتايطب.  مبارزه شودابانهاي سخت در خيلي خديها با
 كي برنامه ها ني  خواهد شد، اما اي اقتصادي هايزير

 كه منافع مزد يكاراكتر.  خواهند داشتيكاراكتر اجتماع
 مي گوئي ما منكهيدوم ا.  را در نظر خواهد گرفترانيبگ

 و شبكه ي المللني بي از همان ابتدا، استراتژدي ها باهياتحاد
 را در ني و ارنديبگ مبارزات را  در نظر ي المللني شدن بيا

   . بگنجانندشانيمجموعه خواسته ها
  

 گري دي هاهي است كه به همراه اتحادنيمنظور ا: پرسش
   بپردازند؟زي به تجهياروپائ
 تظاهرات ني كه بهتراست امي را دادشنهادي پنيما ا: پاسخ

 برگزار ي المللني باي و ي روز اروپائكي يها در فضا
 ي المللني بي ها كاراكتروني آكسني به الهينوسيگردند تا بد

  .ميبده
  

 كه در حال حاضر موضوع بر سر ديشما نوشت: پرسش
 بر سر شتري بلكه موضوع بستي نسميالي سوساي و سميتاليكاپ
 ي اجتماعيندها بسميتالي كاپي است كه به دست و پانيا

 به ي دارهي اقتصاد سرماكينامي كه دياما اكنون، زمان. بست
 ي آن خود مسئله ادنيشكست دچار شده است، به بند كش

  ؟... هاست ك
 نيا. ميني بي مستمي بحران را بعنوان بحران سنيما ا: پاسخ

 كه مي اعتقاد دارني است و ما همچنسميتاليخود بحران كاپ
 ي بازي فضا هاسميتالي خطرناك كاپي هاتي موقعيبرا

در .  ها همهي اتحادي برانيهمچن.  وجود دارديگسترده تر
 اي كه بخواهد و ميني بي نميهر حال ما هم اكنون قدرت

   . آن شودنيگزي ببرد و جاني را از بي دارهي سرمانيبتواند ا
  

 به گرياما اگر سود بعنوان موتور، اقتصاد را د: پرسش
 ي به موتوراجي صورت احتني در ااي آ،اندازدي نانيجر
  ست؟ي نگريد

تا چه .  استكي تئوراري بسي خود سئوالني اعتايطب: پاسخ
 در ي دولتي هاي گذارهي توان گفت كه سرماياندازه م
 سميتالي كاپي توانند هنوز كمك كنند تا تضادهايكل م

 كه هم ميني بي مگري دياز سو. حداقل محصور شوند
.  شوندي انداخته ماني به جرياسي ها در چه مقهياكنون سرما

 و ي كه موضوع بر سر سالمتي كه زمانيهائ هيسرما
 ي خواست هاگري و ديكاري ب،يبهداشت، بازنشستگ

 كه يزمان.  گرفتي قرار نماري بود، هرگز در اختياجتماع
 خود را نجات دهند، ي باشد، كه سرهانيموضوع بر سر ا

  ي مالي بازي كننده فضاي صورت طبقات رهبرنيدر ا
 من اعتقاد دارم كه ي رونياز ا.  خواهند داشتي خوباريبس

 بصورت ي بازي فضاهاني از ادي ها باهيچپ ها و اتحاد
  .ندي استفاده نماراني به نفع مزدبگيتعرض
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جشن اومانيته 

اي  امسال جلوه
 ديگر داشت

 
  

 كميته مشترك برگزاري جشن اومانيته
  

روزنامه اومانيته هفتاد وسومين سالروز خود را جشن 
 توسط ژان ژورس 1904 آوريل 18در » اومانيته«. گرفت

 جشن سالروز خود 1930تاسيس شد و نخستين بار در سال 
از دوران جنگ جهاني از آن سال تاكنون، غير . را برپا نمود

. دوم، اين جشن همواره با شكوه برگزار شده است
بازديدكنندگان هر ساله آن، عموما از چند صد هزار نفر 

شود جشن اومانيته در فرانسه  گفته مي. گذرد درمي
تواند عموم مردم را در يك  بزرگترين جشني است كه مي

زب گرچه روزنامه اومانيته ارگان ح. منطقه گردهم آورد
كمونيست فرانسه است و برنامه سياسي آن توسط مسئوالن 

ها  شود، اما در جشن اومانيته فقط چپ حزب تعين مي
كنند، بلكه ساير اقشار وطبقات غيرچپ هم  شركت نمي

بدون . اند شركت دارند و از آن يك جشن ملي ساخته
هاي مختلف مردم در اين جشن، بدون  ترديد حضور اليه
اين يكي از . ها وعالئق آنها ممكن نيست توجه به خواسته

است كه بدون چشم پوشي بر اهداف » اومانيته«هاي  قدرت
نظري به استقبال  تواند با گشاده هاي خود، مي وسياست

در واقع معماران و دست . مشاركت مردم فرانسه رود
هاي مردم احترام  اندركاران جشن اومانيته هم به خواسته

 را رعايت كنند و هم از هدف كوشند آنها گذاشته ومي
از همين روست كه در اين . شوند اصلي خود دور نمي

جشن عموم شركت كنندگان شادمانند و اظهار رضايت 
گيرد  دارند وروزنامه امانيته هم از اين جشن نيرو و توان مي

و ساير شركت كنندگان، اومانيته را جشن خود دانسته با آن 
هرچند . كنند آن حضور پيدا ميآميزند وبا اشتياق در  در مي

اي  در جشن اومانيته الزامات يك جشن به نحو شايسته
العاده چشمگير  شود و رقص وپايكوبي فوق رعايت مي

است، امادر همين فضاي جشن وسرور، هر ساله اهدافي بر 
. شود جسته شده و موضوعات مشخص سياسي تبليغ مي

احثي در باره امسال در رابطه با مشكالت داخلي فرانسه مب
هاي  كاهش قدرت خريد، بيكاري، افشاء توهمات و قول

تبليغاتي آقاي سركوزي رئيس جمهور و مخالفت به 
حضور نيروهاي نظامي فرانسه در افغانستان و تبعيت از ناتو 

حمايت از مبارزات : المللي و در رابطه با مسائل بين... و
ت در مردم فلسطين در تشكيل دولتي مستقل و قابل حيا

  .كنار اسرائيل بود

برغم آنكه . مشاركت مردم در جشن بسيار پرشكوه بود
سخنراني و حضور پاپ در فرانسه همزمان با اين جشن 
برگزارشد، ولي ميزان مشاركت در جشن از زنان ومردان، 
پيروجوان و از همه اقشار وطبقات، بيش از پانصدهزار نفر 

  .بود
ي سياسي و نهادهاي در جشن امانيته احزاب و سازمانها

. دموكراتيك غيرفرانسوي نيز حضور و مشاركت داشتند
اي از اين جهان تعلق  براي اين مجموعه كه هركدام به نقطه

رو  شادي از اين. اختصاص داده شد» اي دهكده«دارند، 
. ناميده شد» دهكده جهاني«است كه محل اسكان آنها، 

تنوع هنري، رنگين هاي م با ارائه برنامه» دهكده«ساكنان اين 
كماني از فرهنگ و آداب و رسوم خود را به نمايش 

» دهكده«در عين حال سرنشينان رنگارنگ اين . گذاشتند
 و آرزوهاي مشترك، هركدام به سبك و  عموما با آمال

سياق خود در پي دستيابي به داد و چيرگي بر نابرابري و 
» دهكده«در اين . اند بيداد در حال تالش و مبارزه

بر . نمايندگان احزاب با يكديگر روابطي دوستانه دارند و
زورگوئي و تجاوز . كنند كمبودها به ياري يكديگر غلبه مي

اين . به حقوق ديگري در اين سرزمين جايگاهي ندارد
بدون پليس و ژاندارم و بدون جنگ و » دهكده جهاني«

روابط واحدها در اين جهان . شود درگيري اداره مي
هاي دور  پي، الگوئي است نزديك به آرمانميكروسكو

  .دست ما كه ياران بسياري جان در راهش دادند
غرفه ايران اما، امسال براي اولين بار با مشاركت سه جريان 

سازمان اتحاد فدائيان خلق : سياسي چپ ايران به شمول
هاي چپ ايران وسازمان  ايران، شوراي موقت سوسياليست

. بر پاشد) ريتاكث(فدائيان خلق ايران 
هرچند دو جريان ديگرـ سازمان فدائيان 
اقليت وحزب توده ايران ـ دو چادر 
مستقل خود را داشتند، اين حركت 
مشترك با استقبال بسيار خوبي روبرو 
شد و در ميان فعاالن سياسي كشورمان 

درطول . با واكنش مثبت مواجه گشت
سه روز جشن تعداد قابل توجهي از 

اين .  ايران ديدن نمودندهموطنان ازغرفه
غرفه محل ديد وبازديد، محل بحث 
. وگفتگو، محل رقص و پايكوبي بود

قسمتي از غرفه به جوانان اختصاص داده 
پشت ميز جوانان نام . شده بود

جانباختگان راه آزادي كه توسط 
اند، بر  جمهوري اسالمي به قتل رسيده

اي بلند و در چندين ستون بر ديوار  پرده
قسمت ديگري از . آويخته شده بودچادر 

غرفه به مسائل و مبارزات جنبش زنان 
اين بخش مورد پرسش . اختصاص يافت

خارجيان از وضعيت دشوار زنان و 
مبارزات دشوار آنها براي كسب احقاق 
حقوق برابر و رفع تبعيض و تشريح 

و » حمايت از خانواده«اليحه ارتجاعي 
... دنيزنداني شدن زنان مبارز وفعالين م

  .قرار گرفت
در قسمت ديگري ازغرفه، ميز كتاب و 

هاي هريك از سه  مطبوعات و اعالميه مشترك و اعالميه
سازمان به زبان فرانسوي و فارسي در معرض ديد 

  .بازديدكنندگان قرارگرفت
كارهاي دستي ايراني هم رنگ وبوي غرفه را بيشتر ايراني 

رهائي در دفاع  از سرتاسر ديواره چادر با شعا. كرده بودند
هاي مستقل  حقوق زنان، دانشجويان، كارگران و تشكل

ها، زندانيان سياسي،  سنديكائي، سوسياليسم ، اقوام و مليت
آزادي مطبوعات و بيان و انديشه و نيز اتحاد همه نيروهاي 

موسيقي مناطق . آزاديخواه در صفي متحد، تزئين شده بود
در اين سه روز، . اي خاموش نشد مختلف ايران لحظه

... هاي متنوع ايراني فارسي، كردي، لري، آذري  رقص
  .كرد نظربينندگان به غرفه را جلب مي

بعالوه، نمايندگان اين سه جريان سياسي، اعالميه مشتركي 
  :به زبان فرانسه با مضامين ذيل

  ـ مبارزه براي ايراني آزاد، جمهوري الئيك ودموكراتيك؛
 سياسي، اجتماعي و اقتصادي ـ تشريح مختصري از وضعيت

ايران؛ حمايت از جنبش زنان براي حقوق برابر و مبارزات 
حمايت از «آنان عليه تبعيض جنسي و اليحه ارتجاعي 

  دولت؛» خانواده
هاي آنان در  ـ حمايت ازجنبش كارگران وحقوق و خواسته

تشكيل سنديكاهاي مستقل؛ حمايت از جنبش دانشجوئي 
   ي؛براي آزادي و دموكراس

ـ حمايت از مبارزات مليت هاي ايران عليه تبعيض ملي و 
هاي ماجراجويانه وغيرمسئوالنه  قومي؛ ـ مبارزه عليه سياست

اي و مخالفت با  جمهوري اسالمي ايران در زمينه هسته
دخالت نظامي عليه ايران وآلترناتيوسازي براي جمهوري 
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  .اسالمي ايران، تهيه و انتشار دادند

ن سه جريان سياسي در تماس با دفتر آقاي نمايندگان اي
و تشريح » اومانيته« پاتريك لوهايريك، دبير روزنامه 

 12شرايط حاد ايران، او را بر آن داشت تا در روز شنبه 
دهكده «سپتامبر، روز افتتاحيه جشن درغرفه مدعوين 

با حضور بيش از چهارصد نفر از نمايندگان احزاب » جهاني
ي ومطبوعات، ضمن تقبيح از وجود هاي خارج و سازمان

هاي اتمي درهند، پاكستان و اسرائيل، سياست هاي  سالح
دوگانه آمريكا در قبال ايران را به باد انتقاد گرفت و اين 
سياست را بمثابه آب ريختن به آسياب نظام تاريك انديش 

پاتريك لوهايريك . جمهوري اسالمي ايران ارزيابي نمود
 حضور سه سازمان چپ ايراني در زير با ابراز خوشحالي از

سقف يك غرفه و براي مبارزات مشترك آنها عليه 
  .جمهوري اسالمي آرزوي موفقيت نمود

بعد از سخنراني، توزيع تراكت مشترك توسط نمايندگان 
سه جريان مورد استقبال حضار قرار گرفت و آنان 

المللي خود را براي مبارزان ايران و بويژه  همبستگي بين
از فرصت پيش آمده درتبادل نظرات با . چپ ابراز نمودند

نمايندگان كشورهاي ونزوئال وكوبا، ضمن ابراز 
د از روابط نامبارك اين كشورها با ايران ناخرسندي و انتقا

نژاد، اين روابط را مغاير  و بويژه ترفندهاي محمود احمدي
هاي آمريكاي التين دانسته و مخالفت  با اهداف چپ

وشعارهاي احمدي نژاد عليه آمريكا را از موضع ايدئولوژي 
ارتجاعي جمهوري اسالمي ارزيابي نمودند و يادآور شدند 

بانيان نقض حقوق بشر نظام جمهوري كه بيشترين قر
اسالمي ايران، از روشنفكران،آزاديخواهان وطرفداران 
الئيك و احزاب چپ هستند و تداوم روابط كشورهاي 
مطبوعشان با رژيم ايران بيش از بيش در افكار عمومي 

بنابراين . ايران به زيان نيروهاي چپ ايراني خواهد بود
 جمهوري اسالمي و شايسته است كه صف خود را از صف

در پايان نمايندگان كشورهاي . احمدي نژاد جدا سازيد
فوق قول به انتقال اطالعات به رهبران كشورهاي خود 

  .دادند
جشن اومانيته امسال پس از سه روز تالش و همكاري و 
. همدلي رفيقانه با موفقيت و سرور و شادماني به پايان رسيد

اي   آتي بتوانيم غرفههاي با اين اميد كه در جشن و جشن
وسيعتر و با مشاركت ديگر آزاديخواهان برپا نموده و بر 

برافكندن نظام ستم و . پراكندگي و تشتت پايان دهيم
استبداد، جهل وجهالت وجنايت به اتحاد همه آن كساني 
   .كه دل در گرو آزادي و برابري انسانها دارند، منوط است

  
  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران؛

  هاي چپ ايران؛ شوراي موقت سوسياليست
  )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

  ٢٠٠٨ سپتامبر _پاريس 
 

 

    
 به شتري بدي هند باحكومت

  كشورش توجه كند
  نوشته طارق علي

   جعفرپوردي ناهبرگردان
  

 ي خوب طراحي به هتل پنج ستاره بمبئيستي ترورحمله
 يكيستي لوجياري به هوشازين وجه هم چيالبته به ه. شده بود

قصد .  بودند" آسانياهداف" هدف ها ي كه تمامرايز. نبود
 بوجود آورند تا توجه ها را از يا  بود كه فاجعهنيآنها ا

 هدف، نيهندوستان و مشكالتش منحرف سازنند و در ا
 يها  گروه با كالهتيالبته هو. ها موفق هم شدند ستيورتر
 Deccan گروه. ده است مانزي همچنان اسرارآماهيس

Mujahedeen يليمي اي مصاحبه مطبوعاتكي قياز طر 
 نام كامال نو نيا.  ترور را به عهده گرفتندني اتيمسئول

 انتخاب شده وني آكسني اي نام برانيمطمئنا ا. باشد يم

  . است
 يروي افسر ارشد نكيمثال .  وجود داردياري بساتيحدس
 ي توسط  كشت كهي هند گفته است كه حمالتيائيدر

 به هندوستان شده، دررابطه با دزدان "ام فا آلفا" يجنگ
 خواهد ي ادعا مني با ايو. ردي گي قرار مي سوماليائيدر
.  استانهي حمله انتقامجوكي كه موضوع بر سر ديبگو

 زي آمتي موفقيوني آكسشي هفته پند هند چيائي دريروين
 انجام دادند ي عربجي در خليائي دزدان درهي بر علنياما خون
   .دندي به قتل رسياري بسوني آكسنيكه در ا
 هندوستان اعتقاد دارد كه ري نخست وزنگي سمانموهان

رسانه .  ها در خارج از هندوستان قرار داردستي ترورگاهيپا
 بهي دهند و لشكر طي را انعكاس مي هم منطق وي هنديها

  .د دهني قرار مني مظنونستيدر پاكستان و طالبان را در ل
 فكر شده است كه با شي از پي ادعاكي بر سر موضوع

 ني آن هم اليدل.  داردي هندوستان همخواني رسماستيس
تواند  ي شود كه ميري امكان جلوگنياست كه از ا

سرچشمه ترور در خود هندوستان قرار گرفته باشد و 
 باشد كه ي هندي جوانان اسالميمحصول افراط گرائ

 ياما دكترها.  رد نموده اند هندوستان راياسي سستميس
 ندي مسئله را قبول نماني كه اني اي هندوستان براياسيس
 اي كه سازمان سيهمانطور. ندي خود را معالجه نماستيبا يم

 ني در حال از بي روشن نمود، القاعده سازمانراي اخنيهم
 ممكن نخواهد بود كه حمله شي براي رونياز ا. رفتن است

 به قد و قامت ي كمي حتواهد بخ را انجام دهد كهيدوم
 اوساما يعني سازمان ني ايرهبر اعال.  سپتامبر باشد11حمله 

در انتخابات ( كشته شده است يبن الدن، به احتمال قو
 ي در هرحال او با نشانه هاكا،ي آمر2008 ي جمهوراستير
).  نشداني است وارد ميدئوئي ولمي فكي اش كه يشگيهم
 ونيكستان به شدت گرفتار آكس پاكستان چه؟ ارتش پاما
 كه جنگ ي است، جائي در جبهه شمال غربشيها

 ي منطقه را بني شود و اي مدهيافغانستان به پاكستان كش
 كه در حال حاضر در ياستمدارانيس.  سازديثبات م

 نمودند تا ي فراواني كنند تالش هايپاكستان حكومت م
 لشكر يستيگروه ترور.  خوب باشدانمناسباتشان با هندوست

 وني آكستي ندارد كه مسئولي وحشتني معموال از ابهيط
 و در مورد ردي دهد به عهده بگي را كه انجام ميهائ

 ها را رد وني آكسني هرگونه شركت در ايحمالت به بمبئ
  .نموده است

 ني كه در باره اي رسد زماني منتظره به نظر مري چرا غپس
 ني  ارند؟ي گي مورد شك قرار ميحمالت، مسلمانان هند

دست ي كه بخش تهستي ندهي پوشي كسچي از هگريد
آنها  در باره . جامعه مسلمان هندوستان پر از خشم است

 كه با آنها يزي و اعمال خشونت آمكيستماتي سضاتيتبع
 گجرات التي در ا2002در سال . اند نيگ شود، خشميم

 زخم كهنه نيهمچن. دي مسلمانان وضع گردهي بر عليا برنامه
ارتش هندوستان با . شود ي مسئله اضافه مني هم به اريكشم

آنها هر . كند ي مستعمره رفتار مكي منطقه به مانند نيا
 مورد اي را شكنجه و نيكنند و ساكن ي مري را دستگيكس

 مسئله روزانه تكرار نيا. دهند ي قرار ميتجاوزات جنس
ا ام. تر از تبت است مي وخاري بسرياوضاع در كشم. شود يم

حفاظت ". دهند ي مسئله نشان مني به اي كميها سمپات يغرب
  . شده استي ابزاراري در غرب بس"از حقوق بشر

 مسئله آگاهند و ني همه به اي هنديتي امنيها سيسرو
 تصوراتشان ني خود را در اياسي سي رهبرستيبا ينم

كردند كه در كشور  ي بود كه اقرار منيبهتر ا. كمك كنند
 ارديلي مكيهندوستان .  وجود دارديمشكالت فراوان

درصد 14 درصد هندو هستند و 80شهروند دارد كه 
 به كي تحرنكهي را  بدون ايت بزرگيتوان اقل ينم. مسلمان

  ." كردي انسانيپاكساز" جنگ نمود كي
.  نخواهد بودسمي تروري برايهي شكل توجچي به هنهاي اهمه

 دهي كشي به جائ حداقلعي وقاني استيبا ي وجود منياما با ا
 هندوستان مجبور گردد  نگاهش را يشود كه رهبر

  . كه در كشورش حاكم است  سازديطيمتمركز شرا
 كه ي تصور واهنيا. اند قي عماري بسي اختالفات اقتصاد

 ي بخش تحتاني مثبت روي به طوريهان جيدار هيسرما
 از مشكالت را حل ياريگذارد و بس ي مريجامعه تاث

 نطوري هم اشهي افشا شده است و همگريوز د امرد،ينما يم
 دي اشكال جدستي باي كه ميري برگ انجكي: بوده است

  .استثمار را پنهان سازد

  رند؟ي گير م مورد شك قراي حمالت، مسلمانان هندني كه در باره اي رسد زماني منتظره به نظر مري غچرا
.  دست جامعه مسلمان هندوستان پر از خشم استي كه بخش تهستي ندهي پوشي كسچي از هگري دنيا

 . اندني شود، خشمگي كه با آنها ميزي و اعمال خشونت آمكيستماتي سضاتيآنها  در باره تبع



 

  در پشتيبانی از فراخوان کانون نويسندگان ايران 
 

  ! آذر را روز مبارزه با سانسور اعالم مي كنيم١٣روز
 

  !ايرانيان آزاده
 آذر امسال را كه مصادف با دهمين سالگرد قتل هاي زنجيره اي پائيز ١٣اي روز كانون نويسندگان ايران با انتشار اطالعيه

از نويسندگان و هنرمندان در داخل و خارج از كشور خواسته است  سانسور اعالم كرده ومي باشد، روز مبارزه با١٣٧٧سال 
در اين اطالعيه، كانون نويسندگان ايران از نويسندگان و هنرمندان، . تا صداي اعتراض خود را با صداي كانون درآميزند

  به عنوان  آذر١٣ به رسميت شناختن روزهاي قلم در سراسر جهان خواسته است تا ضمن هاي نويسندگان و انجمن اتحاديه
كانون در اطالعيه . روز مبارزه با سانسور، از حركت نويسندگان ايران در مبارزه با سانسور به هر طريق ممكن حمايت كنند

ديده سا خود با اشاره به مبارزه  طوالني  و مستمر اهل قلم و انديشه ايران با سانسور، تاكيد كرده كه ظرف دو سه سال اخير پ
 .توان نهاد اي يافته است كه جز قلع و قمع فرهنگي نامي بر آن نمي ي گسترده نسور چنان دامنه

 
  !هموطنان مبارز

فراخوان كانون نويسندگان ايران براي همصدايي واقدام هماهنگ در مبارزه با سانسور، خواست همه نويسندگان، 
اعمال سانسور در ايران محدود به چند نويسنده . هاي ترقيخواه كشور استورزان، احزاب و سازمان ها ونيرو هنرمندان،انديشه

در جمهوري اسالمي سانسور بر همه عرصه هاي زندگي شهروندان حاكم . سرشناس و يا عرصه معيني از هنروادبيات نيست
ي احمد شاملو گزمه هاي به گفته شاعرآزاد. است و گردش اطالعات و تبادل انديشه ميان مردم زير تيغ سانسور جريان دارد

حكومت دهان مردم را مي بويند و هر آن كس را كه دگر انديش باشد و سخني در مخالفت با حكومت بنويسد ويا بگويد 
 سركوب آزادي و جلوگيري از بيان آزاد انديشه در كشور يك پديده رايج مي باشد وهيچ يك از اساسا. سركوب مي كنند

حكومت اين حقوق بديهي و اوليه انساني همه شهروندان را . خود را آزادانه وعلني  بيان كنندشهروندان حق ندارند  انديشه 
. تشديد سانسور و برخورد تند با روزنامه نگاران و هنرمندان تكيه كالم رهبر حكومت است. با خشونت تمام لگدمال مي كند

ز كشور تاكيد مي كند و  ماموران حكومتي هر باربه خامنه اي در هر سخنراني بر سركوب نويسندگان و نيروهاي انديشه ور
دنبال سخنان وي موج تازه اي براي دستگيري نويسندگان و تشديد سانسوردر سينما، تئاتر، موسيقي، سايت هاي اينترنتي، 

  .كتاب و روزنامه ها به راه مي اندازند
 

هم اكنون دهها . ردها شديدتر و عريانتر شده استنظامى احمدى نژاد اين گونه برخو- از زمان روى كارآمدن دولت امنيتى
تن از نويسندگان و وبالگ نويسان در زندان هستند واكثر اعضاي كانون نويسندگان ايران هريك از چند ماه تا چند سا ل 

خود را  در جرم همه آنان اين است كه نمي خواهند به سا نسور تن دهند و انديشه و قلم . احكام تعليقي در پرونده خود دارند
صديق كبود وند فعال حقوق بشر وروزنامه . مرزهاي ممنوعه اي كه حكومت براي انديشه و بيان تعيين مي كند، به بند بكشند

جرم اين نويسندگان اين . نگار و يوسف عزيزي بني طرف نويسنده و روزنامه نگارنمونه اي از اين نويسندگان دربند هستند
نيستند برواقعيت ها چشم بپوشند و در برابر دشمنان آزادي وظلمي كه عليه مليت هاي ساكن كشور اعما ل است كه حاضر 

 ":شهامت مدني اين نويسندگان و كانون نويسندگان ايران را كه بيانيه مي دهد وبا شجاعت مي نويسد. مي شود، سكوت كنند
دم بر نياوريم، نمي  توانيم به دفاع از حق مسلم كارگران ومعلمان نمي توانيم خفه كردن نويسندگان آزادي خواه را ببينيم و 

براي طرح مطالبات تشان برنخيزيم واسارت آنان را محكوم نكنيم، نمي توانيم اعدام و نقض حقوق كودكان را ببينيم و 
و به زندان محكوم مي خاموش بنشينيم، زنان را فقط و فقط به علت مخالفت با تبعيض آشكار جنسيتي به دادگاه مي كشانند

دانشجويان را تنها به علت . ما اين مخالفت را حق بي چون و چراي زنان مي دانيم و موظفيم حبس آنان را محكوم كنيم. كنند
ما وظيفه خود مي دانيم كه اين سركوب را . كوشش براي برگزاري روز دانشجو وطرح خواسته ها يشان سركوب مي كنند

 استبداد حاكم و حكومت سانسور برنمي تابد وبا تهديد، ارعاب و زندان ".ان دانشجويان دفاع كنيممحكوم و از حق آزادي بي
  .مي خواهد نويسندگان را واداركند به سانسور و خودسا نسوري تن دهند

  !ايرانيان آزاده
 

ر، دفاع ازگردش آزاد مبارزه عليه سانسو.مبارزه عليه سانسور، دفاع از آزادي و حقوق انساني  وبديهي شهروندان است
ما مبارزه براي آزادي انديشه وبيان و مخالفت با هرگونه سا نسور را وظيفه خود مي دانيم . اطالعات و انديشه در جامعه است

 آذر به عنوان روز مبارزه با سانسور، از نيروهاي ١٣وضمن پشتيباني از فراخوان كانون نويسندگان ايران مبني بر اعالم روز
  .كشور و افكار عمومي مي خواهيم  با خواست مردم ايران براي پايان دادن به سانسور همصدا شوندترقيخواه 

 
 حزب دمكرات كردستان ايران، 
 حزب كومه له كردستان ايران، 

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، 
 اكثريت،-سازمان فدائيان خلق ايران

 ٢٠٠٨ نوامبر ١٩   - ١٣٨٧ آبان ٢٩  چهارشنبه  
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