
  "قتلهای زنجيره ای "  ششمين سالگرد 
  

     شهاب برهان           
  

موسوم به قتل   ( 1377 سال از قتل های سياسی پائيز ششحاال که 
ها و الاقل از " راز" پرده از بسياری  ،می گذرد )های زنجيره ای

 :بزرگترين هاشان در برابر چشمان عموم مردم بر افتاده است
ده نيست که آن قتل ها با آگاهی و به دستور ديگر برای کسی پوشي -

سران درجه اول حکومت اسالمی و با برنامه ريزی نهادها و 
  .ماموران حکومتی به اجرا در آمدند

 ديگر برای کسی پوشيده نيست که باالترين مقامات حکومتی و -
دستگاههای تحت امر خامنه ای و رفسنجانی، ار جمله قوه قضائيه 

جلوی تحقيقات وافشا گری های بيشتر در مورد جمهوری اسالمی، 
اين قتل ها را گرفتند و به اين ترتيب ثابت کردند که کار، کار 

  .خودشان است
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  !!به عراقيها بازگردانده شد " حاآميت"هر شكلي  باالخره به 
ولي بايد ببينيم آه آيا جنگ چريكي بر ضد آمريكاييها متوقف خواهد 
شد يا نه؟ شش ماه به طول خواهد انجاميد يا پنج سال ادامه خواهد 
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   !کارگران وضرورت آغاز نبردهای بزرگ
                                                     

  تقی روزبه
  

مهم مبارزه کارگران عليه  هم اکنون شاهد يکی از فرازهای
و  رأس آن تالش برای تغيير در اقدامات ضدکارگری رژيم و

وحاکم کردن قانون جنگل برمحيط های  ارقانون ک عمال لغو
  .هستيم  کار
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  دامه از صفحه يک ا
  

   .....قتلها"  ششمين سالگرد          
  
 
برای همه کس آشکار شد که خاتمی و اصالح طلبان  -

حکومتی در ماستمالی اين قتل ها؛ خاک کردن پرونده آنها و 
برگزاری دادگاه های قالبی؛ و تبرئه و آزاد کردن مجريان قتل 

ها و به حبس و بند کشيدن پيگيری کنندگان پرونده ها،  
  .همدست و شريک جرم آمران و مجرين قتل ها هستند

گر برای همگان روشن شده است که قتل های سياسی،  دي-
 نبوده و تعداد 1377محدود به چهار قتل زنجيره ای پائيز 

مخالفان سياسی و عقيدتی و منتقدينی که بصورت ربودن و 
سر به نيست کردن يا تصادفات ساختگی و ترور با سالح گرم 
و سرد کشته شده اند، چندين ده برابر اين است؛ و برای 

ان معلوم شد که بسياری از اصالح طلبان امروزی که در همگ
دو دهه گذشته مسئوليت های حکومتی داشته اند، جزئی از 
اين دستگاه ترور دولتی و سرکوب مخالفان بوده اند که حاال 

 حرفی 77هم حاضر نيستند از قتل های سياسی قبل از پائيز 
  .به ميان آيد

و روش های خاص هر دو جناح رژيم، هر يک با اقدامات 
و جريان پيگيری آن ، " قتل های زنجيره ای" خود در قبا ل 

ناخواسته حقايق اساسی و مهمی را در ماهيت و طبيعت 
جنايتکارانه حکومت اسالمی عريان کردند، که اگر قرار بود 
توسط يک دادگاه صالح صورت بگيرد، به اين سرعت و 

  .سهولت به نتيجه نمی رسيد
ان ابتدا با قتل و ترور و اعدام منتقدين و اين رژيم از هم

مخالفان اش خود را تثبيت کرد؛ وقتی جام زهر پايان جنگ را 
سر کشيد، با قتل عام زندانيان سياسی تعادل خود را باز يافت؛ 
و هر چه نارضايتی ها افزايش يافت، ماشين ترور و کشتار 

، " قتل های زنجيره ای. " رژيم هم ُدور بيشتری بر داشت
فقط حلقه ای از زنجيره دراز ترور و آدمکشی در طول حيات 

  .جمهوری اسالمی بود
در نگاه به آن فاجعه تکان دهنده نبايد تنها نظر به گذشته 
داشت؛ به چيزی که گوئی گذشته و در پشت سر ما مانده 

رژيم اسالمی رو در روی مرگ ايستاده است و جز . است
 نگه داشتن مردم در سرکوب ، هيچ وسيله ای برای مطيع

اگر چه حکومت توان سرکوب همه را ندارد و . دست ندارد
جنبش های متنوع مردم هم نشان می دهند که رژيم در 
مستولی کردن ّجو وحشت شکست خورده است، با اين حال 
رژيم ار آنجا که هيچ وسيله ديگری ندارد، چاره ای هم جز 

 اين است که قتل .توسل به قهر تا جائی که می تواند، ندارد
های سياسی را نبايد فقط در گذشته و پشت سر ديد؛ بايد 
مراقب امروز و روزهای پيش رو بود و با آمادگی و هشياری 

سرنوشت تلخ . ، ماشين ترور دولتی را از چرخش باز داشت
درس بزرگی " قتل های زنجيره ای"زهرای کاظمی ، بعد از 

  . است

 بهای بس سنگينی بود تا 77پائيز " قتل های زنجيره ای" 
اگر . عموم مردم به سرشت پلشت اين رژيم اسالمی پی ببرند

چه جريان بعدی قضايا و رفتار و اقدامات مسئولين نظام، کل 
جمهوری اسالمی را بعنوان يک رژيم آدمکش و تروريست 
رسوا کرد، اما محاکمه سران اين رژيم به جرم جنايت عليه 

که ما مردم ايران به قربانيان بی بشريت، کمترين دينی است 
ما نخواهيم گذاشت پرونده . شمار اين رژيم سفاک داريم

نخواهيم . آدمکشی جمهوری اسالمی همراه خودش دفن شود
قتل های "گذاشت پرونده هيچيک از آنانی که پيش و پس از 

به دست آدمکشان وتروريست های رژيم به قتل " زنجيره ای
  .شی سپرده شوندرسيده اند به دست فرامو

  !ما گريبان سران رژيم را در زير خاک هم رها نخواهيم کرد 

  *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net      

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
              6777819- 40- 49               

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
ايت راديو برابری س  

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net   

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com 

   
 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       
      www.sedayekargaran.com 
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   شانزده آذر                  
  ! آتشی که خاموشی نمی پذيرد     

  
                                              

در آستانه یک روز سياسی، یک روز تاریخی و یک روز آرمانخواهانه 
.  آذر روز دانشجو سخن می گوئيم16ت که ازقرار داریم، طبيعيس

، هزاران تن از دانشجویان و 1332 آذر 16 سال پيش یعنی در 51
مردم معترض در تهران در واکنش به سفر گستاخانه ریچارد 

 به ایران و برای بيان -  معاون رئيس جمهور وقت آمریکا–نيکسون 
 ،  مرداد28مجدد خشم و کينه خویش از کودتای سيا ساخته 

دست به یک حرکت اعتراضی زده و فریاد مرگ بر امپریاليسم، مرگ 
این حرکت دليرانه درست در شرایطی رخ . بر استبداد سر دادند 

 عليه دولت 1332داد که تنها چند ماه از کودتای خونين تابستان 
زندانها از انبوه مبارزان چپ و یا ملی گرا . دکتر مصدق می گذشت
د که خبر دستگيری، شکنجه و تيرباران مملو بود و روزی نبو

رژیم محمد . مخالفين سياسی دیکتاتوری سلطنتی به گوش نرسد
رضا شاه وقتی با سيل اعتراض به سفر فرستاده بلند پایه 
امپریاليسم آمریکا مواجه شد، به قوای نظامی و انتظامی فرمان 

 در نتيجه این یورش خونين به حریم دانشگاه ، تعداد. شليک داد
قابل توجهی زخمی و از آن ميان سه دانشجو بنام های قندچی، 

از آن تاریخ تا کنون دانشجویان مبارز . رضوی و بزرگ نيا جان باختند
کشورمان سالگرد این واقعه خونين را بعنوان روز دانشجو پاس 

روزی که دیگر صرفًا تجليل و یاد بود آن سه دانشجوی . ميدارند
ی ست دوباره بر سازش ناپذیری انبوه رزمنده نيست، بلکه فرصت

دانشجویان آگاه و مترقی با استبداد و بی حقی عمومی، و دفاع از 
آزادیهای عمومی و از جمله تشکل مستقل دانشجوئی و حق 
سازماندهی برنامه ها و فعاليت های اجتماعی، فرهنگی  و 

  .سياسی در دانشگاهها
ین خواستهای حق  اما نه رژیم پهلوی و نه رژیم اسالمی به ا

رژیم ستم شاهی بااستقرار گارد سرکوب . طلبانه  گردن نگذاشتند
ویژه دانشگاهها و سازماندهی مامورین ساواک برای شناسائی و 

این کانون حٌساس، " ثبات" ، برای حفظ "سياسيون" دستگيری 
اما به رغم این سياست ها ، انبوه . اهميتی استراتژیک قائل بود

 مبارز با بر پائی محافل مطالعاتی، تيم های دانشجویان چپ و
کوهنوردی، توزیع اعالميه ها و کتب ممنوعه و باالخره همکاری 
فعال با سازمانهای چریکی زیر زمينی و در کنار آن راه اندازی پی در 

بياد . پی حرکات صنفی، خواب آرام را از آن رژیم سلب کرده بودند
مانهای زیر زمينی از داشته باشيم که بخش اعظم اعضای ساز

 نيز 57در جریان ا نقالب . محيط های  دانشگاهی برخاسته بودند
داشنجویان نقش بارزی در سازماندهی اعتراضات ميليونی داشته 

بعد از شکست این انقالب عظيم وحاکميت ارتجاع مذهبی، . اند
حتی در اوج توهم توده ای نسبت به خمينی ، رژیم نتوانست پایه 

طبيعت دانش پژوهانه، .  مراکز آموزش عالی بدست آوردچندانی در
آزاد منشانه و روشنفکرانه دانشجویان خيلی زود آنها را در برابر 

از اینرورژیم فقها  چاره ای جز این . استبداد نو رسيده قرار داد
" انقالب فرهنگی"  با سازماندهی یک 59نداشت که در اردیبهشت 

د می گفت سنگر چپ ها را تسخير دانشگاهها و یا همانطور که خو
رژیم اسالمی تنها زمانی اقدام به باز گشائی . و سپس تعطيل کند
 نمود که هم با اعدامهای گسترده سالهای 62دانشگاهها در سال 

 هزاران تن از دانشجویان و فعالين اپوزیسيون را از صحنه 62 تا 60
 را سياسی کشور محو کرده بود و هم هزاران دانشجوی مخالف

ضمن اینکه با تعبيه . تضفيه و از حق تحصيل محروم نموده بود
صافی های متعدد از جمله هيأت های گزینش و نيز اختصاص بيش 

 درصد سهميه دانشگاهها به ایادی حزب الهی رژیم، توانست 50از 
الاقل برای چند سال محيط سياسی دانشگاهها را به رکود و رخوت 

ه با سر کشيده شدن جام زهر آتش بس اما دیری نپائيد ک. بکشاند
 ، موجی از حرکات پراکنده 67با عراق توسط خمينی در سال 

حرکاتی . صنفی و رفاهی دانشگاههای سراسر کشور را فرا گرفت
این حرکات به نوبه خود . که هر سال بر ابعاد آن افزوده می شد

روی بخشی از پایه حمایتی رژیم در انجمن های اسالمی 

ا تاثير گذاشت و آرام آرام هویت اصلی این تشکل ها دانشگاهه
  . دچار سائيده گی مزمن شد

انشعاب بزرگ این تشکل های قانونی در جریان انتخابات مجلس 
چهارم شورای اسالمی و تعميق آن در انتخابات مجلس پنجم و 

 خرداد 2باالخره صف آرائی آنها در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
ی نگذاشت که  جناحهای رژیم دیگر حتی در ميان  تردیدی باق76

اکثریت پایه حمایتی خود در دانشگاهها نيز حرفی برای گفتن 
 این حرکات و اعتراضات 76بنابراین دردوره پس از دو خرداد . ندارند

صرفًا صنفی نيست که شاخص اساسی جنبش دانشجوئی را 
ی نشان ميدهد بلکه حرکات آشکار سياسی و حتی پيشقراول

جنبش دانشجوئی در اعتراضات سياسی و جه مشخصه اصلی 
در این ميان اگر . مراکز دانشگاهی کشورمان محسوب می شود

چه دانشجویان کماکان ازحق ایجاد تشکل مستقل و اپوزیسيون 
واقعی در برابر تمامی جناحها محرومند، اما بسياری از پيشروان 

ده به موقع از شکاف چپ و مترقی در مراکز آموزش عالی، با استفا
در پایه حمایتی اصالح طلبان  و داغ کردن زیر پای تشکل های 

دفتر تحکيم وحدت و انجمن های اسالمی هر : موجود نظير
دانشگاه و غيره ، موجی از مخالفت با استبداد را نه تنها عليه جناح 
حاکم بلکه عليه کل نظام والیت فقيه و توتاليتاریسم مذهبی براه 

 که 82  روزه خرداد 10 و خيزش 78 روزه تير ماه 6جنبش . دانداختن
عالوه بر تهران در چندین شهر یزرگ دیگر ایران رخ داد و از حمایت 
وسيع توده های شهری خصوصًا جوانان برخوردار شد جلوه ای از 

این خيزشهای با شکوه اگر چه با .  این تحول را به نمایش گذاشت
ا مجروح و حدود دو هزار بازداشتی بجا گذاشتن چند قربانی دهه

موقتًا سرکوب شد، اما تجارب گرانبهای آن همچون شبحی کماکان 
دژخيمان رژیم با محکوم . خواب خوش از چشمان حاکمان می رباید

کردن دانشجویان و مبارزان به حبس های طویل المدت و شکنجه 
  . وحشينانه آنها، سعی کردند از این جنبش، زهر چشم بگيرند

اما همين که اینها نتوانستند، عليرغم تمایل شان حتی یک نفر را 
اعدام کنند به روشنی هراسشان را از بر آمد جنبش دانشجوئی و 
توده ای نشان ميدهد و اٌال همينها کسانی بودند که در جریان وقایع 

 ، دستگير شده گان را صد تا صد تا به جوخه 60پس از سی خرداد 
   .های مرگ می سپردند

با این همه مبارزه برای لغو حبس و برای آزادی کليه دانشجویان و 
زندانيان سياسی، و در همين راستا، پيگيری خواست محاکمه 
عامالن و آمران حمله به کوی دانشگاه ، برسميت شناخته شدن 
حق فعاليت آزادانه فرهنگی و سياسی در دانشگاهها و آزادی 

 آن آماجهای فوری هستند ایجاد تشکل های مستقل دانشجوئی ،
که جنبش دانشجوئی ميتواند و باید خود را حول آنها بازسازی کند و 

  .گسترش دهد
 اما جنبش دانشجوئی تنها زمانی ميتواند در مقياس سراسر 
کشور گسترده شده و از حمایت مردم ستم دیده برخوردار شود که 

 گوناگون اوًال بسوی اعماق جامعه جهت گيری کند، یعنی به اشکال
با توده های کارگر و زحمتکش پيوند خورد؛ ثانيًا افق خواستها و 
اهداف خود را گسترش دهد یعنی مطا لبات ضد استبدادای و 
آزادیخواهانه خویش را با مبارزه برای برابری و عدالت اجتماعی 

اکثریت دانشجویان کشورمان از خانواده های . تلفيق نماید
براین عطف توجه به مبارزه طبقاتی زحمتکش برخاسته اند، بنا

ومطالبات طبقاتی اکثریت ستمکش، انتظار بعيدی از این جنبش 
کارگر، دانشجو، " و " کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد" شعار . نيست

در تاریخ مبارزات مردم کشورمان از جایگاه " پيوند تان مبارک
  .شایسته ای برخوردار بوده است

برای ایجاد تشکل های مستقل از جناحهای بنابراین بعد از مبارزه 
رژیم و نيز مطالبات خود ویژه دانشجویان، تالش برای پيوند زدن 
جنبش دانشجویی به جنبش توده ای و در محور آن تلفيق جنبش 
آزادیخواهی با جنبش طبقاتی توده های کار و زنج، دومين هدف و 

  . چالش مهم دانشجویان مبارز می بایست محسوب شود
بش مستقل، تشکل مستقل و اهداف رادیکال و فراگير جن

اجتماعی، اینها هستند مشغله ذهنی و عملی پيشروان جنبش 
موفقيت ما در این سه عرصه، از ضروریات حتمی . دانشجویی 

با اميد به چنين روزی، روز . شکل گيری یک انقالب پيروزمند است
    .دانشجو را به همه دانشجویان ایران تبریک ميگوئيم
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 در کشور نقاط مختلف در کارگر نفر هزار طی حدود یک هفته دهها
تهران  جمله در از استانها و شهرهای مختلف کشور

وساوه،تبریز،قم،مازندران،گيالن،کردستان،سيستان 
چهارمحال  و وبلوچستان،قزوین،یزد،همدان،ممسنی

عليه ....،قزوین،یزد،همدان،کرمانشاه،ساوجبالق وبختياری
تغييرقانون کار،به تجمعات و تظاهرات اعتراضی پرداخته اند و اظهار 
می دارند که قدم در راه مبارزه ای نهاده اند که این اعتراضات راباید 
بعنوان اخطارهای اوليه ای دانست که تا عقب نشينی رژیم ادامه 

اشتغال موقت خيانت است "رهائی چون آن ها با شعا. خواهد یافت
... و" خيانت،اعتصاب اعتصاب حق ماست،اتحاد اتحاد،کارگران اتحاد
بدیهی . عزم خود را برای عقب راندن رژیم به نمایش گذاشته اند

است که مانند هميشه این حرکت ها بازتاب درخور خود را دررسانه 
ن تجمعاتی های داخلی و خارجی نيافته اند و البته تشکيل چني

اما دراین ميان . دراماکن سرپوشيده نيز مزید برعلت شده است
اپوزیسيون ترقی خواه نيز نتوانسته است باتشکيل 
ستادفراگيرحمایت فعال و شایسته ای متناسب با عنوان پرطمقراق 

واین درحالی است که  تعرض . خود از مطالبات کارگری به عمل آورد
ه قانون کارموجود زمينه وفرصتی عنان گسيخته و مستقيم رژیم ب

فراهم آورده است برای جلوه گرشدن وشکل گيری همبستگی 
درميان کارگران استخدامی،  موقت، درشرف بيکاری،ازکاربيکارشده 
وخيل جویندگان کار وتقویت همبستگی درجهت پيکارمشترکشان 
عليه تعدیات بالوقفه کارفرمایان دولتی و خصوصی و درراستای 

بارزات  پراکنده در واحدهای منفرد ودرميان بخش های غلبه برم
ناگفته نماند که درسال های اخير دربخش .گوناگون طبقه کارگر

های دیگری از مزدو حقوق  بگيران، چون معلمان و پرستاران، 
شاهد برخی حرکت ها و اعتراضات تاحدی فراگير و دسته جمعی 

های توليدی عليرغم اما دربخش کارگران صنعتی و کارگاه .بوده ایم
وجود اعتراضات متعدد وبی شمارپراکنده و منفرد جای اعتراضات 

ازاین رو می توان گفت که حرکت های . مشترک و فراگير خالی بود
اخير این بخش از طبقه کارگر را باید آغاز نقطه جدیدی بشمار آورد 
درشکل گيری  یک حلقه ضروری و تاکنون مفقود درميان حلقات 

آن چه که به عنوان استارت . ده یک همبستگی طبقاتیشکل دهن
موجب روشن شدن و بحرکت درآمدن این بخش از کارگران گردید 

  .همانا تعرض رژیم به قانون کارموجوداست
  

  دليل دفاع مشروط کارگران ازقانون کارموجود
  

پرداختن به این موضوع که چرا وچگونه دفاع ازیک قانون کارکه 
 وحتی ضددمکراتيک محسوب می شود و ازجهات زیادی ناقص

ازمعيارهای بين المللی نيزفاصله زیادی دارد، درشرایط مشخص 
کنونی ازسوی بخشی ازکارگران تبدیل به یکی از کانون های 

مقاومت می شود بی تردید درجای خود دارای اهميت است که  
ولی . پرداختن تفصيلی به آن خارج ازحوصله این مقاله است

رین کالم آن را باید درعواملی چون وخامت روزافزون اوضاع درکوتاه ت
بحرانی واحدهای توليدی و وطویل شدن صف لشکر بيکاران وفقدان 
ویا ضعيف بودن تشکل های مستقل و پایداری دانست که درکل 
موجب ایجاد موقعيت سخت دفاعی وتضعيف قدرت چانه زنی طبقه 

ان با وقوف بدین اما هرچه که هست کارگر. کارگرگردیده است
امرکه لغو قانون موجود درشرایط وتوازن قوای مشخص کنونی 
ودرشرایطی که کارگران احساس می کنند که آمادگی ارائه و 
پيشبرد بدیل مترقی دربرابر آن را ندارند و تعرض رژیم به قانون 
کارموجود باهدف حاکم کردن بی قانونی مطلق و گرفتن امتيازات 

می گيرد، ترجيح می دهند که بصورت حمایت مينيمم فعلی صورت 
مشروط ازقانون کار ونه البته حمایت از تماميت آن و به عنوان 

و مسلما چنين . پناهگاهی دربرابر تعرض رژیم از آن سود جویند
برخوردی باقانون کارربطی به ادعاها و یاوه گوئی های خانه 

ش ژست کارگرکه خوددائما مجبورمی شود برای حفظ موقعيت خوی
حمایت ازبرخی مطالبات کارگری و اپوزیسيون بودن را بخود بگيرد، 

وکارگران همان طورکه بارها نشان داده اند،هرزمان که فرصت . ندارد
مناسب بدست آورده اند ازمبارزه برای دست یابی به قانون کار 

  .مترقی و دربرگيرنده منافع خود فروگزار نکرده اند
  
  

        
  

   قانون کار موجود    تعرض مجلس به
     

چنان که می دانيم براساس گزارشات انتشاریافته،مجلس هفتم 
بعنوان ماده یک فوریتی طرحی را دردست بررسی دارد که توسط 
گروهی ازنمانيدگان تهيه شده است و به بهانه ایجاد اشتغال، 
درصددخارج  کردن کارگران قراردادی و موقت ازشمول قانون 

 ترتيب حرکت خزنده و موذیانه ای که از مدت ها باین.  کاراست
پيش برای برای الغاء قانون کارموجود بسود سرمایه داران و 
درراستای یکه تازی بازار کارو حاکم کردن بی قانونی درعرصه 

اگر درگام های . کارشروع شده بود،وارد مرحله تازه ای می شود
 ارشمول قانون کار  نفر5پيشين خارج کردن کارگران کارگاه های زیر 

و سپس کارگران قالی باف و کارگاه های زیرده نفر دردستور کار 
قرارداشت اکنون خارج کردن  ميليون ها کارگر موقت ازشمول قانون 

جامعه کارگری راهدف قرارداده است، % 70کار که به قول کارگران 
دردستور کارقرار گرفته است که تصویب و اجراشدن آن به معنای 

ده شدن ميليون ها کارگرو خانواده آنان به خيل ميليونی افزو
طرح فوق دارای چنان .طردشدگان ازحوزه قانون کارخواهد بود

عواقبی است که کارگران آن را با اصطالحاتی چون ذبح 
کارگران،بباددادن دودمان کارگری، بهم زدن تاروپود هستی طبقه 

اسبات تيمچه ای کارگر ومسلط شدن مناسبات ارباب رعيتی و یا من
  . توصيف می کنند... و

موذیانه بودن شيوه لغو قانون کار بسود قانون جنگل از آن جاست 
که از سال ها قبل وقتی رژیم دریافت که تغيير قانون کار درجهت 
منافع سرمایه داران وتضعيف موقعيت کارگران با مقاومت عمومی 

ای خزنده و طبقه کارگر مواجه خواهد شد، برآن شد که باگام ه
تدریجی آن ها اززیر  ازطریق بخش بخش کردن کارگران و خارج کردن
یعنی هم چون یک . چتر حمایت قانون کاربه هدف خود به رسد

شکارچی ماهر بجای صيد ماهی درحوض پرتالطم،سياست خالی 
شيوه ای که متأسفانه . کردن تدریجی آب حوض را درپيش گرفت
ارگران شده وسبب کاهش موجب تجزیه و آشفتگی درصفوف ک

  .حساسيت و همبستگی آن ها دربرابر خطرمشترک گردید
برای آن که به ابعاد فاجعه ای که درشرف وقوع است بهترپی ببریم 
کافی است نگاه کوتاهی به برخی آمارهای منتشر شده دراین باره 

  :بيفکنيم
یک مطابق آمارهای انتشاریافته تعداد این نوع کارگران موقت بالغ بر 

% 46اکنون حدود .ميليون و هفتصدهزار نفر تخمين زده می شود
  رقم . نيروی کاردرحيطه قراردادهای موقت مشغول به کار هستند
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فوق بطور جهش آسائی درحال افزایش بوده وتا پایان سال جاری تا 
فته می شود و گ. کل تعدادکارگران شاغل را در برمی گيرد%  64

اگرباهمين نزخ افزایش یابد تاپایان برنامه چهارم  ميزان آن به حدود 
  !افزایش خواهد یافت% 90

همين چند قلم نشان می دهد که تاچه حد خطرگسترش بيکاری، 
بی خانمانی ودرازتر شدن صف بيکاران و یا شاغلين موقت و فاقد 

خش با ثبات تأمين های حداقل،هستی طبقه کارگرایران و بویژه ب
چنان که در سال های اخير . ترآن را موردتهدید قرار داده است

 نفره و ده نفره و قالی باف از شمول 5باخارج شدن کارگاه های 
قانون کارشاهد گسترش مناسبات بقول کارگران ارباب رعيتی در 
کارگاه های کوچک و حتی رواج پدیده هائی چون گماشتکی و 

افزایش . ای بزرگ توليدی هستيممزدوری دربرخی از واحده
استثمارمطلق،ميزان سوانح محيط های کار،استفاده گسترده ازکار 
کودکان وبطورکلی رواج کارسياه و زیرزمينی دربدترین شرایط 
انسانی،ازجمله نتایج سلطه بی قانونی برمناسبات محيط های 

کارگران بخوبی دریافته . کاردرطی سال های اخير بوده است است
 که افزایش کارهای موقت و حاکم شدن بی قانونی، با تشدید اند

رقابت ميان کارگران دائم با کارگران موقت وجایگزین شدن 
قراردادهای فردی بجای قراردادهای دسته جمعی بزرگترین ضربه را 
  . برموجودیت همبسته کارگران و پيکارهای متحد آنان وارد می سازد

فاجعه نظيرتؤسعه بی خانمانی وتن پرداختن به ابعاد اجتماعی این 
فروشی و قاچاق و اعتياد و جنایت، که هم اکنون نيز دامن گير 

  .کشورشده است، خارج از حوصله این نوشته است
کارگران هم چنين بخوبی دریافته اند، رژیم جمهوری اسالمی که 
خود مسبب اصلی بحران درواحدهای توليدی وغيرتوليدی 

ت که باربحران را بردوش کارگران است،چون هميشه درصدداس
مگرکارگران درتصميم گيری های : "آن ها مطرح می کنند. بيافکند

  "شما سهيم بوده اند که باید تاوان آن را به پردازند؟
  

  ویژگی های اعتراضات کارگران
  

نگاهی به مقطع زمانی این اعتراضات ونيز  به شعارها و مطالبات 
  :کارگران نشان دهنده آنست که

کارگران هردو جناح رژیم را درتعرض به کارگران متحد و هم - الف
اصالح طلبان درسال های گذشته و درمجلس .هدف می یابند

ششم و درخالل تصميم های دولتی، دشمنی خود را باکارگران به 
" اصول گرایان"اما مجلس هفتم که به وسيله . نمایش گذاشته اند

 عوامفریبانه ای چون عدالت و کارگزاران ولی فقيه و تحت شعارهای
و اشتغال تسخير شده است نيز به همان شدت وحتی خشن تر از 
. اسالف خود تهاجم به کارگران را دردستور کارخود قرار داده است

چون احمد توکلی و " اصول گرائی"البته ماهيت ضد کارگری شيادان 
هم پالگی هایش که مجلس هفتم را درچنگ خود دارند، ازدید 

ازاین رو آنها دراعتراضات و سخنان خود .ران پنهان نيستکارگ
خاطرنشان می سازند که  اتحاد سرمایه داران سنتی و نئولييرال را 

عالوه براین ها فتوای رهبری . دست دردست هم دربرابر خود دارند
درممنوعيت اعتصاب و مصوبات ضدکارگری مجمع تشخيص مصلحت 

نونی بودن سياست خارج کردن نظام و رأی دیوان عالی درتأیيد قا
کارگران ازشمول قانون کار، نشان دهنده آن است که کارگران با کل 

کليتی که کارگران بعنوان شهروند . هيئت حاکمه طرف هستند
  .ودرمبارزات سياسی عليه حاکميت نيز آن را بخوبی تجربه کرده اند

طرح ارائه شده به مجلس گرچه دروهله نخست کارگران موقت -ب
ا آماج خویش قرارداده است، اما ازدید کارگران پوشيده نيست که ر

بهمان اندازه و حتی بيشتراز آن کارگران باشغل دائم وشاغل 
هم ازطریق .درواحدهای بزرگ را درمعرض خطرقرار داده است

افزایش رقابت بين کارگران و تضعيف همبستگی آنان وهم ازاین 
مين رو کارگران شاغل در ازه. طریق که گام بعدی نوبت آن هاست

 و ده 5واحد های بزرگ درمی یابند که اگر بهنگام خروج کارگاه های 
نفره و قالی باف،مقاومت الزم را صورت داده بودند شترعدم امنيت 

از این رو باید گفت که . شغلی اکنون دم در خانه آنان نمی خوابيد

ت که اگر نبرد دراین نقطه به منزله نبرد درسنگر ما قبل آخر اس
مقاومت الزم دراین مرحله صورت نگيرد،بی تردید فتح خاکریز بعدی 

بهمين جهت شاهدیم که . برای رژیم چندان دشوار نخواهدبود
دراعتراضات کارگری، انتقاد به حدف شمول کارگاه های پنج نفره و 
ده نفره ودرخواست قرارگرفتن مجدد آن ها درشمول قانون 

. تماعی ازجمله خواست های کارگری استکاروبرخوردار ازتأمين اج
هم چنين باید اضافه کنيم که گرچه پس گرفتن طرح کذائی خارج 
کردن کارگران موقت ازحوزه شمول قانون کار توسط مجلس مطالبه 
اصلی کارگران را تشکيل می دهد، اما آن ها عالوه برآن مخالفت 
خود را با سياست های اقتصادی حکم بردولت یعنی خصوصی 
سازی، ضرورت برچيده شدن شرکت های خدماتی و پيمان کاری و 

  .داشتن حق اعتصاب وپاره ای مطالبات دیگر نيز ابراز داشته اند
بی تردید خانه کارگربعنوان تشکيالت انحصاری وشبه دولتی، - ج

وبدليل آن که پایگاه و تشکيالت آن عمدتا بر شوراهای اسالمی 
،با احساس خطرازدست دادن موجود درواحدهای بزرگ استواراست

جایگاه و موقعيت کنونی خود ازیکسو و حفظ کنترل حرکت های 
اعتراضی کارگران ازدیگرسو،سواربرموج اعتراضات شده و نقش 

چنان که . فعالی را درسازماندهی و جهت دادن به آن ها بعهده دارد
گنجاندن  عباراتی چون دفاع از والیت فقيه و نظام،تنزل مخالفت با 

صوصی سازی به شيوه خصوصی سازی، کنترل شعارها و خ
مطالبات واشکال حرکت و غيرسياسی وانمودکردن همه مطالبات 

معهذا .درقطعنامه های کارگری نشان دهنده آن است .. کارگری و
هيچ کدام این تالش ها به معنی آن نيست که خانه کارگرتسلط 

این دو را یکی کامل برحرکت ها واعتراضات کارگری داشته و باید 
بی گمان یکسان تلقی کردن این دو خطای بزرگی است . تلقی کرد

به عنوان نمونه .که به نيتجه گيری های نادرستی می انجامد
دربرخی ازگزارشات آمده است که موقع سخن رانی کمالی وزیر 

ودربرخی . سابق کار،کارگران بعنوان اعتراض ازجای خود برخاستند
ودجوش و خارج از خواست خانه کارگرمانند نقاط نيز حرکت های خ

درهرحال خانه کارگر،اگر هم . راه پيمائی صورت گرفته است
درمواردی ناچارشود که برای منزوی نشدن وبا هدف موج سواری 

 چنان که - برای تقویت موقعيت خود با کارگران همراهی کند
  درحساس ترین لحظات با مقامات-تجربيات تاکنون نشان داده است

ضد کارگری سازش کرده و دربرابرمطالبات واعتراضات کارگران 
کارنامه ورفتارسياسی دستگاه کارگری رژیم . ایستادگی خواهد کرد

یعنی خانه کارگرو حزب موسوم به  کار و دیگر ضمائم آن، چه با 
شرکت درانتخابات مجلس هفتم بهمراه اکثریت کنونی حاکم برآن و 

 بامواضع کامال شناخته - رفسنجانیچه درحمایت از کاندیداتوری
شده اش درحمایت ازخصوصی سازی وسياست های تعدیل 

 برکسی پوشيده نيست و باید مورد -اقتصادی و سرکوب گرانه
بویژه تالش این جریان برای کشاندن . افشای پيگير قرار گيرد

کارگران به شرکت درانتخابات ریاست جمهوری را باید با تمام قوا 
  .  قرارداده و رسواکردمورد افشاء

ازمشخصات دیگراعتراضات اخيرکارگری توجه آن ها به عرصه بين - د
سخنرانی نماینده سازمان جهانی کار و حمایت وابراز .المللی است

همبستگی وی با مطالبات کارگران که موجب استقبال کارگران 
. شرکت کننده درهمایش تهران قرار گرفت، نشان ازاین رویکرد دارد

وه برآن تهدید به شکایت نزدمجامع جهانی کار درصورت عدم عال
بی . عقب نشينی مجلس نشانه دیگری است ازهمين گرایش

گمان شکل گيری این پدیده مثبت بوده و کارگران دراین رابطه نه 
فقط دست آوردها و تجربيات کارگران کشورهای دیگر را دربرابر خود 

 همبستگی بين المللی قرار خواهندداد،بلکه بانيرو گرفتن از
وحمایت های جهانی، ازآن بعنوان اهرمی درمبارزات خود عليه 

  .حاکميت بهره خواهند جست
  

  ماهيت مطالبات کارگری
  

 مطالبات کارگری گرچه بصورت ظاهرهم خصلت صنفی دارد و هم 
دفاعی که بصورت مقاومت دربرابر تعرض رژیم خود را نشان می 

 ها درمحتوای خود سياسی بوده و با این همه مقاومت آن. دهد
کارگران را درموقعيتی قرار داده است که ناچارند بين تسليم و 
. نابودی یا شروع نبردهای بزرگ و سراسری یکی را برگزینند
  همانطور که تجربه نشان داده نبردهای موضعی وپراکنده و محدود 
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های توليدی و غير توليدی،به تنهائی برای به کارخانه ها ودیگرواحد
کارگران فقط با اقدامات و .مقابله با تهاجم بزرگ رژیم کافی نيست

اجحافات این یا آن کارفرما دراین یا آن کارخانه ودراین با آن بخش 
بلکه عالوه برآن با اقدامات تعرضی و سياست . مواجه نيستند

جمهوری اسالمی گذاری های کالن و سراسری ضدکارگری رژیم 
وهمين وضعيت است که ضرورت آغازنبردهای بزرگ را .مواجهند

اجتناب ناپذیر ساخته وبه مطالبات ظاهرا صنفی و دفاعی کارگران 
کارگران برای تحقق . ماهيتی سياسی و تعرضی بخشيده است

این هدف خودالزم است که اوال دامنه صفوف خود را از طریق  جلب 
تلف کارگری اعم از موقت و پيمانی و هرچه بيشتربخش های مخ

به کارزار موجود فراگير کنند و ..دائم وکارگاه های کوچک و بزرگ و
ثانيا بدانند که جزازطریق تأکيد برمطالبات و منافع مشترک و الجرم 
تقویت پيکارمشترک، قادر به مقابله با تعرض رژیم نخواهند شد و 

 سایر بخش های مزدو ثالثا جز ازطریق جلب همبستگی و پيوند با
حقوق بگيران،شکل گيری نهائی نبرد بزرگ برای عقب راندن رژیم و 
و .پيش روی بسوی تحقق مطالبات بسرانجام خود نخواهد رسيد

باألخره آن که هرگزنباید فراموش کرد که دست یابی به همه این 
ها درگروآنست که طبقه کارگر درگرماگرم نبرد خود یک دم از 

دن تشکل های مستقل و سراسری  و مقابله با ضرورت برپاکر
تشکل های وابسته و شبه دولتی خانه کارگر و ضمائم آن غفلت 

عدم پشتيبانی الزم ازسوی سایر جنبش ها و نيروهای ترقی  .نکند
متأسفانه جنبش طبقه کارگر تا این لحظه مورد حمایت  خواه

زجمله ا.ولودرسطح حداقل ازسوی سایر نيروها قرار نگرفته است
می توان به سکوت و بی تفاوتی تشکل های رسمی دانشجوئی 

تشکلی . چون تحکيم وحدت و انجمن های دانشجوئی اشاره کرد
چون تحکيم وحدت که این روزها درموارد گوناگون اعالم موضع می 
کند، درمورد حرکت کارگران ومطالبات آنان چنان سکوت پيشه کرده 

کارگران با سياست های خانمان است که  گوئی مقاومت و مقابله 
براندازی که ميليون ها انسان زحمتکش را مورد تهدید مستقيم قرار 
. داده است، ربطی به مشغله های ذهنی و غير ذهنی آنان ندارد

بی تردید مشاهده چنين منشی ازسوی جنبش دانشجوئی با آن 
پيشينه و سنت های درخشان دردفاع از عدالت اجتماعی و حقوق 

کشان، زنگ خطری است نسبت به سمت وسوی تحوالتی زحمت
بردانشجویان پيشرو ومدافع جنبش . که دراین جنبش می گذرد

کارگران و زحمتکشان است که باتالش های بی وقفه خود،این 
سکوت شرم آور را شکسته و از فرورفتن جنبش دانشجوئی 

جنبش درباتالقی که اصالح طلبان نئوليبرال و ضد کارگر دربرابراین 
تقویت همبستگی و حمایت . گشوده اند، ممانعت به عمل آورند

و نيز ... الیه های دیگر مزد و حقوق بگير، نظير معلمان و پرستاران و
جنبش زنان و روشنفکران ازاعتراضات کارگران ازدیگر وظایفی است 

والبته همان طور که . که دربرابر پيشروان این جنبش های قرار دارد
نوشته حاضر اشاره شد، از کم کاری و بی تفاوتی دربخش نخست 

اپوزیسيون مدعی ترقی خواهی دردفاع همه جانبه ازمطالبات 
آن ها الزم است با فعال . کارگران نيز نمی توان بسادگی گذشت

کردن کميته ها و تشکل های هم اکنون موجود و ایجاد کميته های 
نگی بين فعاليت فراگير برای اقدام مشترک و ایجاد بيشترین هماه

های پراکنده کنونی درعرصه های گوناگونی هم چون صدوربيانيه، 
همکاری سایت های اینترنتی،آکسيون های متنوع و جلب حمایت 
تشکل ها و نهادهای کارگری و بين المللی از جنبش کارگری و 

برای . افشاء اهداف و عملکرد دستگاه های کارگری رژیم به پردازند
واه و مدافعين آزادی و برابری اجتماعی، برقراری نيروهای ترقی خ

پيوند های گسترده با تکانه ها و جنبش های داخل کشورو درهم 
  . آميختن با آن ها، تنها راه برخاستن مجدداست

هم چنين باید اضافه کرد که دفاع ازمطالبات کارگران و جنبش 
ی  کارگری،بستر مناسبی برای درهم شکستن جو گفتمان نئولييرال

حاکم برفضای سياسی کشور و آزمون خوبی برای مدعيان رنگارنک 
  . دفاع ازحقوق بشراست
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  ناآراميهاي ژئوپولتيكي در خاورميانه       
 

چهار معضل در خاورميانه وجود دارند آه در ارتباط با يكديگر و 
گر و موجب تغييرات مهم و ناآراميهاي متعدد در تاثيرگذار بر يكدي
 . آينده خواهند بود

سئوال اول اينكه، آيا در عراق دولتي باثبات بر سر آار خواهد ماند 
يا نه؟ اآنون به وضوح ميتوان در عراق مشاهده نمود آه 
ناسيوناليسم اين آشور متشكل از سني، شيعه، و الئيك ها به وجود 

امر وحدت نظر دارند آه در عراق بايد دولتي آمده و همگي بر اين 
مستقل و ملي با همه عناصر تشكيل دهنده يك دولت تشكيل شود و 

البته رهبران مذهبي چندان . بتواند نقش منطقه اي خود را ايفا نمايد
 احزاب و آزاديهاي دمكراتيك باور ندارند ولي  به مسئله وجود تعدد

 و عراقي نيرومند هيچ شكي در مورد به وجود آمدن دولتي مستقل
 آينده در آشور عراق با دولتي بعثي و به شيوه ي  ما در. ندارند

نوين روبرو خواهيم بود آه در سه زمينه با حكومت قبلي خود فرق 
يكم، برعكس دوره ي گذشته اين دولت نه تنها توسط نخبگان . دارد

م دو. سني بلكه توسط روشنفكران سني و شيعه اداره خواهد شد
دولت نوين برعكس دولت سابق آه بيشتر آالسيك و از الئيك ها 
تشكيل ميشد، از وزن سنگين تر اسالمي برخوردار خواهد بود و 
سوم اينكه در دولت آينده زنان در مرحله ي فرو دست تري قرار 

هم اآنون اياد عالوي خود را به مثابه صدام حسين . خواهند گرفت
ند و ميكوشد در يك محاآمه مخفي با آينده عراق نوين وانمود ميك
 . صدام نيز تصفيه حساب آند

اينكه تشكيل چنان دولتي براي ملت عراق و آمريكا فايده مند خواهد 
بدون شك دولت عراق براي مدتي براي . بود، امر نامعلومي است

رتق و فتق امور خود به نيروهاي آمريكايي نياز خواهد داشت و 
اما ادامه . اشغالگر در عراق خواهد بودآمريكا به عنوان دولتي 

به همين . حضور آمريكا در عراق به زيان دولت عراق است
مناسبت دولت عراق طي شش ماه تا يك سال آينده از آمريكا خواهد 
خواست آه نيروهاي خود را از عراق خارج آند و اين چيزي است 

ين مدت آيا در ا. آه با رضايت آامل دولت آمريكا روبرو خواهد شد
 . انتخابات خواهد بود يا نه، معلوم نيست

موضوع مهم ديگري آه موجب عدم استقرار در منطقه خواهد بود 
دولت عراق تاآنون رغبتي بر اعطاء فدراليسم . مسئله آردها ميباشد

به آردها از خود نشان نداده و آردها نيز حاضر نيستند با دولتي آه 
آردها غالبا سني . ار بيايندحقوق آنان را به رسميت نشناسد آن

مذهب اما تمايالت مذهبي در آنان ضعيف است، برعكس، آنان ملتي 
آنان تاريخي . بزرگ و داراي خواستهاي آالسيك ملي گرايي ميباشند

پر از رنج و مشقت را از سر گذرانيده و هنگامي آه پس از جنگ 
نه جهاني اول فرصتي پيش آمد تا به استقالل دست يابند متاسفا

آمادگي الزم در ميان آنان وجود نداشت و از طرفي آنان براي 
لذا . آشورهاي بزرگ در آن زمان وزنه چنداني به حساب نميآمدند

آردستان را ميان آشورهاي منطقه تقسيم نمودند آه در هيچ يك از 
 . اين آشورها برخورد درستي با آنان نشد

ه مبارزات براين اساس آردها براي احقاق حقوق ملي خود ب
  قهرآميز روي آوردند و به دنبال هر نيرويي بودند آه از آنان حمايت 
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 آه  آند؛ به آمريكا روي آورده و آوشيدند تا به آمريكا ثابت آنند
آمريكا در گذشته به آنها  اينكه . دوستان خوبي برايشان خواهند بود

با وجود همه ي اينها آنها . ه، بحث ديگري استخيانت ورزيد يا ن
در همان زمان يكي از .  به آمريكا روي آوردند2003دوباره در سال 

نزديكترين دوستان آردها دانيل ميتران به آنها هشدار داد آه از 
  نزديكي به آمريكا بر حذر باشند اما آردها اهميت نداده و راه 

 و امروز معلوم ميشود آه دانيل نزديكي با آمريكا را در پيش گرفتند
در حالي آه آردها خواستار پشتيباني . ميتران درست ميگفته است

آمريكا از برقراري فدراليسم و حقوق خود بودند، اما پرزيدنت بوش 
آيت اهللا سيستاني را بر آردها ترجيح داد و در حقيقت بايد گفت آه 

آمريكا . اشتدر مقابل اياالت متحده انتخاب ديگري هم وجود ند
ميتواند تنها به ادامه ي چتر حفاظتي هوايي براي آردها ادامه دهد 

 . نه بيشتر
آردها سياست آمريكا را درك آردند و براي همين در ادامه يافتن هم 
پيمان در منطقه اين بار به طرف اسرائيل روي آوردند آه اين آشور 

 ممكن است اما اسرائيل. با خوشحالي به درخواست آنان پاسخ داد
بتواند از نظر تكنولوژيكي به آردها آمك آند ولي دولت اسرائيل 

و اين چيزي . نميتواند براي دفاع از آردها سرباز به آنجا گسيل دارد
از آن . است آه آردها نياز دارند و يا در آينده نياز پيدا خواهند آرد

سو اسرائيل خود دچار مشكالتي است آه به زودي بيشتر و بيشتر 
شارون به دروغ مدعي است آه ميخواهد از منطقه غزه . خواهد شد

مقاومت از . خارج شود، ولي او خواستار تغييراتي جزيي است
طرف نيروهاي راست گرا در اسرائيل آنقدر زياد است آه موفقيت 

از اينها گذشته مشكل عمده ديگر . شارون را بسيار محدود ميكند
بش مقاومت ملت فلسطين را اينكه شارون تاآنون نتوانسته جن

تضعيف نموده و هر روز بر شدت راديكاليسم و اسالميزه شدن آن 
راست رويهاي شارون شرايطي را خلق آرده آه هر . افزوده ميشود

. روزنه اي را براي حل مسالمت آميز مسئله مسدود نموده است
شارون، باراك و پرز، اينگونه تصور آردند آه شرايط جهان به 

ا در حرآت است در حالي آه اين نظر آامال اشتباه بود و سود آنه
دولت اسرائيل در . شرايط به زيان دولت اسرائيل مهيا شده است

سي سال گذشته در تمام زمينه هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي 
خود به دولت امريكا تكيه نموده و در اين زمينه هيچ محدوديتي 

ومت بوش ميتوان گفت آه در زمان حك. براي اسرائيل نبوده است
بين اين دو آشور يك سياست هماهنگي آامل برقرار شده و اسرائيل 

سئوال اين است آه . در قله هرم اين نوع سياست قرار گرفته است
آيا اين نوع سياست براي هميشه ادامه پيدا خواهد آرد؟مشكل 

از آن سو اين جنگ هر . امروز اسرائيل جنگ بوش در عراق است
نظرسنجي هاي افكار . لفان دولت بوش را گسترده تر ميكندروز مخا

عمومي براي اولين بار نشان داده آه اغلب مردم امريكا باور دارند 
اين مخالفتها به آن جايي . آه شروع اين جنگ خطا بوده است

رسيده آه شخصيتهاي درجه اول دولتي نيز وارد ميدان شده و مثال 
 با جنگ مقاله مينويسد و اظهار سناتور فريتز هولينگ در مخالفت

ميدارد آه ايالت متحده امريكا در نتيجه اين جنگ در جهان دچار 
شكست معنوي شده است و دولت امريكا در صدد تجديد نظر در 

زمان زيادي طول نخواهد آشيد . سياست جنگ خود در عراق است
آه ملت امريكا در رابطه خود با دولت اسرائيل به گونه ديگري 

وقتي اين اتفاق بيفتد همچنان آه در دهه گذشته در اروپا . ردبنگ
اتفاق افتاد و مردم اروپا نسبت به اسرائيل تجديد نظر آردند، آنگاه 

اآنون به موضوع .اسرائيل خود را در بحراني حقيقي خواهد يافت
ايران يكي از قدرتهاي متوسط . چهارم و مسئله مهم ايران ميپردازيم

ايران داراي ثروت . ني است با جمعيتي بزرگدر نظام فعلي جها
زياد، آادرهاي ورزيده و وارث يكي از تمدنهاي بزرگ باستاني 
. است و جايگاه مهمي در همسايگي شيعيان عراق در جنوب دارد

اين درست است آه ايران دولتي استبدادي دارد آه از طرف اآثريت 
ذاري بر مردم مورد قبول نيست، اما اين وضعيت موجب تاثيرگ

موقعيت ژئوپولتيكي مهم اين آشور نيست همچنان آه ديكتاتوري 
 .دولت چين نيز از اهميت ژئوپولتيكي اين آشور نميكاهد

مسئله ايران براي بسياري آشورها دستيابي اين آشور به سالح 
با آساني آه ميگويند دولت ايران در اين زمينه با . اتمي است

و ميدانم آه دولت ايران ميكوشد آه جهانيان صراحت ندارد موافقم 
به سالح اتمي دست يابد و شك ندارم آه ايران در سه سال آينده يا 
بيشتر به سالح اتمي دسترسي پيدا خواهد آرد و يكي از اعضاي 

   .باشگاه اتمي جهان خواهد شد
اما براي اين 

ست و سيا
عملكرد دولت 
ايران داليلي 

يكم . وجود دارد
اين آه به آنها 
نميشود رشوه 
داد تا از موضع 
خود دست 

بردارند اگرچه با آره شمالي هم نميشود اما در مورد ايران مسئله 
مهمتر اين آه ايران به انرژي اتمي نياز دارد و اگر . جدي تر است

ي اتمي خود را گسترش بخواهد به دست آورد بايد صنايع و تكنولوژ
دهد و موضوع بسيار مهم ديگر اين آه ايران از طرف آشورهايي 
همچون روسيه، پاآستان، هند، امريكا و اسرائيل آه اتمي هستند در 

هر رهبري در ايران براي به دست آوردن سالح . محاصره است
از آن طرف . اتمي آوشش نكند، باورنكردني و عجيب خواهد بود

 نميبيند آه به عضويت باشگاهي در نيايد آه پيش از آن ايران دليلي
 .پاآستان، هند و اسرائيل به عضويت آن درآمده اند

اين خطر امريكا نيست بلكه همانا . ايران تنها با يك خطر روبروست
حمله اسرائيل به تاسيسات اتمي ايران است از آن نوع آه در سال 

با جديت روي اين مسئله  در مورد عراق انجام داد و اسرائيل 1981
 فرق 1981اما بايد گفت آه جهان امروز با سال . مطالعه ميكند
در آن سال اسرائيل به علت مظلوم نمايي مورد حمايت . بسيار دارد

اما امروز با تهاجم امريكا به عراق و . جهانيان قرار گرفت
سياستهاي اسرائيل در قبال مردم فلسطين جاي هيچگونه همدلي با 

حتي در درون امريكا هم بسيار اندك اند . ئيل را نگذاشته استاسرا
انجام اين عمل . آساني آه از اين عمل دولت اسرائيل حمايت آنند

براي دولت اسرائيل بسيار گران تمام خواهد شد و باعث نفوذ و 
تقويت هر چه بيشتر جمهوري اسالمي در آشورهاي منطقه خواهد 

 همدلي و پشتيباني همه ملتهاي اين عمل دولت اسرائيل،. گرديد
 .منطقه را نسبت به ايران بيشتر خواهد آرد

دستگاه اداري بوش توفان آتشيني را در خاورميانه به پا آرده آه 
دو آشور امريكا و اسرائيل بهاي گزافي را براي آن خواهند 

  .پرداخت، چيزي آه هرگز در مخيله نو محافظه آاران نميگنجيد
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  ! نطفه جنبش زنان بسته شده است 
  

چندی ست که فرشته قاضی، اميد معماریان، محبوبه 
. دستگير شده و در زندان بسر می برند... عباسقلی زاده و 

آیا اول مقاله ای عليه سازمان های غيردولتی زنان 
وشتند و بعد آن ها را دستگير درروزنامه جمهوری اسالمی ن

کردند، یا اول آن ها را دستگير کرده و بعد آن مقاله توطئه 
هميشه اول این را می کنند . گرانه را نوشتند، تفاوتی ندارد

. تصميم در جاهای دیگر گرفته می شود. و بعد آن دیگری را
تصميم صراحت دارد، بگيرید و . آنجا اولویت بندی نمی کنند

  !خفه کنيد
. تصميم سال هاست گرفته شده و صریح هم گرفته شده

تصميم سال هاست که اجراء می شود، اما هر بار مجبورند، 
یقه بدرند، رگ های گردن را متورم کرده و فریادشان را گوش 
خراش تر کنند، تا شاید این بار به ثمر بنشيند، صداها را 

کز آنها تمام هوش و حواس خود را متمر. ببرد و خفه کند
ها را نشانه NGOاین بار . کرده و نشانه گيری می کنند

آن ها نبض های پرضربان جنبش را بخوبی می . گرفته اند
آن ها . شناسند و می دانند کدام شریان را باید قطع کنند

تمام تالش خود را برای قطع کردن شریان های اصلی 
  .جنبش به کار می برند

احمدی خراسانی آنها بر خالف نصيحت هایی که نوشين 
ها را مشاور NGOفعال جنبش زنان در مقاله اش می کند و 

را " نطفه"و حامی دولت جا می زند، دقيقا می دانند که 
قبل از بسته شدن باید سر به نيست کرد، وگرنه نطفه 
. جنبش زنان همينکه بسته شد، سقط آن دیگر محال است

 سال ها هرچند آن ها خود نيز می دانند و تجربه، طی این
ثابت کرده است که دیگر آب از سر گذشته است، این مانع 
هزاران سوراخ دارد و اگر هر گوشه اش را بگيری از گوشه 

این نطفه دیرزمانی . دیگر با شدت بيشتری فوران می کند
   .است   ست بسته شده 

 سازمان 37000بنا به آمار رسمی، هم اکنون حدود 
که از این .  رسانده اندغيردولتی در ایران خود را به ثبت

تعداد تنها چندصد تشکل در امور زنان به ثبت رسيده اند و 
شاید تنها ده ها سازمان غيردولتی زنان به طور جدی به 
مسائل و مشکالت زنان می پردازند و از این تعداد تنها 
. برخی در عرصه اجتماعی به معنی واقعی فعال هستند

غيردولتی و نقش و بنابراین بحث بر سر سازمان های 
هویت آن ها نيست، بلکه بحث بر سر زنان و تشکل های 

  . آنان است
اخبار، گزارشات و آمارها در چند سال اخير نشان دهنده 
سرنوشت دهشتناکی ست که بر دختران و زنان ما حاکم 

آمار خودکشی ها و خودسوزی ها، فرار از . شده است
شونت و تجاوز، خانه، تن فروشی و خرید و فروش زنان، خ

اعتياد، سقط جنين، طالق و همه و همه حاکی از شرایط 
بر این ها . تحمل ناپذیر زندگی زنان و دختران وطن ماست

می توان ليستی از بی عدالتی و شرایط مردساالرانه ای 
که در محيط کار، مدرسه، دانشگاه، کوچه و خيابان و خانه 

ین ها زنان ما را بی تمام ا. ها بر زنان می رود را نيز افزود
آن ها را تبدیل به سيل خروشانی . آینده و عاصی می کند

می کند که سد جمهوری اسالمی راه فوران آن را بسته 
است، اما از اینجا و آن جا رسوخ هجوم وار این سيل را می 

و صد البته رژیم جمهوری اسالمی فشا ر سيل را . توان دید

ساس می کند و می داند از همه بيشتر و از همه زودتر اح
که زنان تنها با تشکل و سازمان یابی می توانند این سد را 
از سر راه بردارند، بنابراین تمام کوشش خود را می کند تا 
نطفه های هر تشکل و سازمانی را با هر شکل و عنوان 

  .نابود کند
بيانيه سازمان های غيردولتی زنان نيز ضمن اعتراض به 

 NGO تمام سعی خود را کرده است تا دستگيری های اخير
ها را بی خطر جلوه داده و نقش آن ها را در حد انعکاس 
. مسائل زنان به دولت و مشارکت با دولت تخفيف دهد

بيانيه تالش می کند ثابت کند که این سازمان ها نقشی 
بجز ارتقاء آگاهی زنان و شناساندن واقعيت ها ندارند و در 

غافل از اینکه ترس و . ستندواقع کبریت بی خطری ه
وحشت حکومت اسالمی نيز تنها از همين نشر آگاهی و 

  . شناخت واقعيت هاست
نویسندگان بيانيه سازمان های غيردولتی زنان و هم چنين 

آن ها . نوشين احمدی خراسانی یک خط را دنبال می کنند
یا رژیم جمهوری اسالمی را نشناخته اند و هنوز نسبت به 

و یا تصور می کنند می . ارند که قابل قبول نيستآن توهم د
توان رژیم جمهوری اسالمی را به وسيله چنين بيانيه ها و 
مقاله هایی آرام کرد و به این وسيله ابعاد دستگيری ها و 

رژیم . سرکوب را تخفيف داد، که این جا نيز خطا می کنند
جمهوری اسالمی به خوبی می داند که سازمان های 

آن ها می دانند .  چه نقشی و چه هویتی دارندغيردولتی
 ها در هيچ کجای دنيا و در ایران نيز نقش توطئه گر NGOکه 

آن ها می دانند . ندارند و قصد سرنگونی حکومت را ندارند
که این سازمان ها تنها نقش آگاهی دهنده و سازمانگر 
دارند، می دانند که این ها جاسوس نيستند و تنها مسائل 

الت زنان را منعکس می کنند، که این ها تنها و مشک
خواهان دستيابی به حق و حقوق زنان هستند، تنها داِد 
زنان را به گوش مردم و به گوش جهان می رسانند، تنها 
می خواهند وضعيت دهشتناک زنان را ارتقاء دهند، برای آن 
ها خانه امن سازمان دهند و تنها با هدف توان مند سازی 

  .....  .و.... می کنند وزنان تالش
اما دقيقا همين اهداف هستند که لرزه بر اندام رژیم 

زنان و سازمان آن ها، دیگر . جمهوری اسالمی می اندازند
تعداد معدودی زن نيستند که حاکميت واهمه ای از آنان 

زنان نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می . نداشته باشد
 یک مسير جاری گردند، دهند که به پا خاسته اند و اگر در

موانع را یکی پس از دیگری از سر راه بر خواهند داشت و 
  .اولين مانع نيز همانا رژیم جمهوری اسالمی خواهد بود
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   ميز گرد راديويی          
  
با شرکت خانم ياسيمين ميظر و آقايان  

  فريبرز رئيس دانا و محمدرضا شالگونی  
        

انرژی اتمی ، نقش اروپا و : سائل چند گانه پيرامون م
آمريکا ، خصوصی سازی ها و تاثير آن بر اقتصاد 

  .....و کشور 
    =آخر  بخش  =                         

  
! با شما گفتگو می کنيم ياسمين ميظر  : سعيد افشار

بدنبال پيشينه اعتراضات کارگران ، اخيرا نيز ما با اعتراضاتی 
رگران در ايران روبرو هسيتم ، آنهم بعد از از جانب کا

و ) آ ـ ال ـ او ( مذاکراتی که بين سازمان بين المللی کار 
وزارت کار جمهوری اسالمی صورت گرفت ، چه اتفاقاتی رخ 

  داد که موجب اين اعتراضات کارگران شده است ؟ 
 شما می دانيد که پيشتر هم صحبت انجمن های صنفی در 

ا آنها را به رسميت بشناسند ، منتهی ميان بوده است ت
حوادث ديگری هم در اين ميان بروزکرد ، اگر ممکن است ، 

  !نظرتان را در اين مورد برای مان توضيح دهيد
  

در مذاکرات ) آ ـ ال ـ او ( سازمان بين المللی کار  : ياسمين ميظر  
خودش با رژيم اسالمی ، عمال تشکل های دولتی رژيم را درگير 

 همين عمال با اعتراضات فعالين ٠مذاکرات خودش کرده است اين 
فعلی و سابق جنبش کارگری در داخل و حتی آنهايی که در تبعيد 

 حتی کسانی که در دور اول اين ٠هستند، روبرو شده است 
مذاکرات سه گانه در گير بعضی صحبت ها شده بودند ، اعتراض 

آنچه که تا )  ال ـ او آ ـ( آنها را هم موجب شده است ، در ادعای 
 دخالت هايش الزاما دفاع از نيروی کار ٠حال در ايران پيش رفت 

دفاع از ( در سطح جهانی هم ، اين کار را ) آ ـ ال ـ او ! ( نيست 
را حتی در جاهای ديگر هم نکرده است ولی حداقل ) نيروی کار 

 شکل های قانونی و فرمالی از حضور نمايندگان کارگری در مجامع
سه گانه اش ، عمدتا برای در گير کردن تعين ميزان نرخ استثمار ، 

 درحقيقت امر بر اين پايه در دوره اخير ، اعتراض ٠مطرح می کند
اصلی کارگران بيشتر به حضور پذيرش شوراهای اسالمی کار و 

برای ) آ ـ ال ـ او ( خانه کارگر به عنوان نمايندگان کارکران توسط 
ر تدريجی اينها به تشکل های صنفی ـ که در تبديل تدريجی و غي

 طبعا همين امر ٠پرسش شما هم آمده است ـ صورت گرفته لست 
   ٠هم مورد اعتراض کارگران واقع شده است 

 اعتراضات اخير نه فقط به خاطر ماهيت اين تشکل ها بلکه بخاطر  
روايت سياسی اين شوراهای اسالمی که همچنان با بخشی از 

، يا بخشی از حاکميتی که صد در صد تا به امروز حاکميت اند 
 اين ٠تجربه عملی خود را نشان داده است از اينها حمايت می کند 

بخش نشان داده اند که در رابطه با خصوصی سازی ها دفاعش 
   ٠کمتر از جناح ديگر نيست 

 آنهم با اين حد از ٠ بنظرم اين اعتراضات تشديد هم خواهد شد 
زيهای که االن در ايران شاهدش هستيم و با اين ميزان بيکار سا

موقعيت عدم پرداخت بموقع دستمزد ها که با آن روبروهستيم ، 
امکان اينکه اين سطح اعتراضات گسترش پيدا بکند، خيلی زياد 

 من اگر اجازه داشته باشم ، می خواستم راجع به ٠است 
نم خصوصی سازی در اروپا هم يک صحبت کوتاهی بکنم ، نميدا

  االن وقتش است يا نه؟ 
  

شما االن بفرماييد ، چون بعد می خواهيم از  : سعيد افشار  
اقتصاد ، وارد سياست و اوضاع سياسی ايران بشويم ، 

  ! شما بفرماييد ، ادامه بدهيد 

من با پذيرش اينکه در اساس اقتصاددان نيستم  : ياسمين ميظر  
ت که در کشوری مثل و طبعا آگاهی ام بسشتر بر اثر تجربه ايس

سياست خصوصی سازی مخصوصا در : انگلستان دارم و آن اينکه 
بريتانيا از حد تفاوت بين جناح محافظه کاران و حزب کارگر خارج 

 اين امر تا حدی که ما شاهدش هستيم ، پايان ٠شده است 
سوسيال دمکراسی در اين کشور است ـ من راجع به کل اروپا 

کارگر جديد بريتانيا دقيقا سياست صحبت نمی کنم ـ دولت 
 حتی از ٠خصوصی سازی مارگريت تاچر را وارد مرحله جديدی کرد 

 اين ٠حيطه صنعت خارج کرد و دارد خدمات را هم خصوصی می کند
امر در سطح بيسابقه ای در تاريخ بريتانيا ، اين تا حدی مربوط به 

داريم ، » فاه دولت ر« احتياجی به تظاهر و ادعای اينکه : اينستکه 
 آنهم درست ده سال بعد از سرنگونی بلوک ٠در خود نمی بينند 

شرق ، احتياجی به ارائه آلترناتيو سرمايه که سوسيال دمکراسی 
در برابر استالينيسم باشد ، ندارد و بنظرم عمال بريتانيا وارد 

سياستی شده که اين خصوصی سازی ها ، روز به روز دارد بيشتر 
ال هم مشخص است که هدفش ، همان هدفی   کام٠می شود

است که از دير باز تا امروز در سطح جهان داشته دنبال می شد 
وآن ايجاد ناامنی در رابطه با موقعيت شغلی ، تضعيف تشکل های 
کارگری ، ايجاد کار بی قانون و بدوم هيچ محدوديتی برای تشديد 

فق هم در اين رابطه مو: ميزان استثمار، حتی می شود گفت 
 مشکلی که االن با آن روبرو خواهد شد ،همانطور که زمان ٠است 

پيش می رود ، انتقال کاراز بخش توليد به بخش مالی و خدمات به 
حدی می رسد که فرای آن ، ايجاد اين کارهم ميسر نيست ، 

عالوه براين ، ايجاد کار در کشوری ارزان بمانند هندوستان ، باعث 
 اين کار ها به آنجا می شود و نتيجه انتقال بخش وسيعی از

قدرت خريد برای کل جامعه مورد تضعيف : نهائيش اينستکه
ارگانهای اقتصادی که مشخصا دولتهای بريتانيا واياالت متحده 

آمريکا با آن روبروخواهند شد که ويژه گی آنرا در اين شرايط ، در 
حوزه سياست های جاری شان در سطح جهان می بينيم که 

  !صا حمله نظامی به منطقه ما بيشتر خواهدشدمشخ
  

 از رفيق ٠ياسمين ميظر از شما متشکريم  :  سعيد افشار 
شما صحبتهای دو : محمد رضای شالگونی خواستم بپرسم 

سخنگوی قبلی شنيديد، اگر صحبتی پيرامون سخنان آن دو 
داريد ، می توانيد در اين حوزه مطرح کنيد، در غيراين صورت 

ت خودم را در ارنباط با مسائل سياسی ايران من سئواال
   ٠مطرح کنم 

  
من با توضيحات رفيق ياسمين و فريبرز  : محمد رضا شا لگونی  

رئيس دانا در خطوط اصلی اش ، مخصوصا صحبت های رئيس دانا 
   ٠در بعضی از خطوط آن نکاتی دارم که می خواهم ، مطرح کنم 

 آمدن جمهوری اسالمی و تکوين اصال در ايران با:  من فکر می کنم  
واليت فقيه ، ما نوعی خصوصی سازی داشتيم ، هر چند ظاهرش 

 يعنی با انقالب خيلی از چيز ها را ملی کردند ولی ٠معلوم نبود 
واقعيت اين استکه ، ما به خيلی قبل از انقالب مشروطيت بر 

 پروسه خصوصی فرمانروا گرديد و بودجه عمومی دولت و ٠گشتيم 
 بهترين نمونه اش هم در صحبت ـ ٠يه عمومی اصال بهم ريخت مال

 نهاد هايی که ٠ مثال اين بنياد هايی که پا گرفتند٠رئيس دانا ـ بود
تحت عناوين مختلفی در کنترل ولی فقيه قرار گرفتند، ظاهرا نه 

ولی واقعيت اينستکه خصوصی ! خصوصی اند و نه عمومی 
 که آ ل سعود در عربستان هستند و خيلی شباهت دارند به آنچه

را از ) ۵/١( سعودی دارد و به عنوان انفال که بايد يک پنجم اش 
مردم بگيرند ، دارند در سعودی در اختيار خانواده عياش و فاسد قرار 

هم دارد بصورت رسمی و قانونی ، ) ايران (  اينجا ٠می دهند 
گری  يک عده مصادره شده ها هستند و دي٠همان اتفاق می افتد 
 خيلی جاهايی هستند که شما نمی ٠هم قيمت نفت است 

توانيد ، بودجه دولتی و عمومی را از هم جدا می کنيد ، اين يک 
وجه ديگری از وضعيتی استکه ما از قبل داشتيم و بخش وسيعی 
از اقتصاد ايران خصوصی شده است و بنحو وحشتناکی خصوصی 

خش عمومی نمی  در واقع دليل اينکه در ايران ب٠شده است 
تواندکار کند و فلج است بدليل بخش انگلی خود همين دولت واليت 
فقيه و کارکردهای اقتصادی اش می باشدکه بودجه دولت و ميزان 

   در واقع مسائلی که تحت کنترل ٠ذخيره اش در ايران معنی ندارد 
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   ميز گرد راديويی                        
  
  

 بعبارتی در ٠می آيد ، اصال معنی نداردديوان محاسبات عمومی در 
ايران اساسا يک بخش خصوصی شده رسمی از اول انقالب داشته 

  ! ايم و اين محصول وجود نامبارک جمهوری اسالمی بوده است 
در تمام دنيا خصوصی سازی اصال هميشه بضرر :  از اين که بگذريم  

 و همه مردم خاصه طبقات پاهين ، طبقات محروم و زحمتکش بوده
جا اين خصوصی سازی ها هدفشان اساسا کاشتن از تعهدات 

اجتماعی دولت در جهت تقويت دستگاههای سرکوب دولت بوده 
  !است 

 ريگان نطق افتتاحيه اش را بعنوان رياست جمهوری آمريکا با اين  
خيلی ها برای درمان مشکالت به دولت « : جمله شروع کرد

دولت خود مسئله است نه راه متوسل می شوند و من می گويم ، 
اين آقای ريگان که می خواست مسائل جامعه آمريکا را حل » حل 

کند ، باالترين بدهکاری را در دولت آمريکا بوجود آورد و يک نوع 
) ريگان ( کينزياليسم نظامی را ببار آورد يعنی در واقع چکارکرد؟ او 

امی و زدن بودجه دولت و مخارج آمريکا را از طريق تسليحات نظ
  ! تعهدات اجتماعی توسط دولت باال برد

 همين ماجرا در اصيل ترين دمکراسی غربی هم اتفاق افتاده است  
 از آمريکا بگيريم که بد ترين حالتش است تا سوئد که بهترين ٠

 مثال شما نمونه شوروی را در نظر بگيريد که ٠حالتش بوده است 
ز زمانی که شوروی خودش حکومت غير دمکراتيکی بود، ولی ا

افتاده و سقوط کرده است ، خصوصی سازيهای وسيعی پيش رفته 
است و ما در آنجا ميلياردهايی داريم که زير چهل سال هستند ، در 

حاليکه آنها هيچ کار خاصی هم نکرده و مثل راکفلر ها ومورگانها 
 می دانيد اينها ٠نمی توانند ، دارايی شان را به پدرانشان برسانند

طوری درآمدهايشان را بدست آوردند؟ توجه داشته باشيد در چ
همين ده تا دوازده سال اخير ، جمعيت فقط روسيه ، آن حاشيه ها 

 ميليون نفر در نيتجه اعتياد، کاهش پيدا کرده ١۵را در نظر نگيريد ، 
 اين يک قتل عام عمومی است ، يک کشتار انسانی است ٠است 

يبراليسم و هر عنوانی که می که که خصوصی سازی ، يک نئول
   ٠خواهيد بر روی آن بگذاريد در آن جامعه ببار آورده است 

در رابطه بين « :  آقای گالبرايت بعنوان يک اقتصاد دان می گفت  
دولت ها ، تاکنون هر جا که يک قدم به جلوبر داشته است و کار 
مثبتی صورت گرفته ، از طريق کنترلهای عمومی بوده است نه 

روابط دولتهايی که « : وی در ادامه می گويد » خش خصوصی ب
توانسته اند ، امر شان را پيش بردند ، با مانيفست معروف که 

دولت بايد تجارت را کنترل کنند و رابطه اش رابا خارج تنظيم کند، 
اين خيلی مهم » پيش رفته است نه با برتريهای تجريدی رايگاردو

 هر سطحی چه داخلی و وجه است که توجه داشته باشيم در
عمومی که بگيريم ، علل القاعده خصوصی سازی به ضرر اين 

 در ايران هم که غارت ٠طبقات محروم اند که استثمار شده اند 
در ايران خصوصی سازی يعنی ! وحشتناکی صورت گفته است 

 اين معنی اش اين ٠واليتی کردن دارايی ها و هستی مملکت 
  ! دارداست که جز اين معنی ن

  
بله شماآقای شالگونی انتخابات رياست  : سعيد افشار  

جمهوری اياالت متحده آمريکا که با پيروزی بوش به پايان 
 اما انتخابات رياست جمهوری در رژيم اسالمی ايران ٠رسيد

 عده ای هم از بازگشت هاشمی ٠در پيش است 
رفسنجانی به عنوان رئيس جمهور ياد می کنند ـ فی 

ماشاهللا شمس الداعظين ـ حمايت کرده و گفته الجمله 
اين انتخاب تنها گزينه است ولی می بايد هم : استکه 

اصالح طلبان و هم محافظه کاران پشتابانی بکنند ، زيرا که 
رفسنجانی شخصيتی متعادل کننده است و می تواند کل 

:  فکر می کنيد ٠ اگر چنين بشود٠نظام را متعادل کند 
   دست شدن پيش می رود ؟ حاکميت بطرف يک

  
  يعنی اگر رفسنجانی بيايد ؟  :  محمد رضا شا لگونی 

  
    بله:  سعيد افشار 

  
من فکر می کنم ، معلوم است که  : محمد رضا شا لگونی  

طرفداران رفسنجانی يک سلسله منافع خاص خودشان را دارند و 
رفسنجانی هم برای خودش يک سلطانی است و طبعا با آنهای 

 بنابراين با آمدن رفسنجانی نمی شود گفت ٠ر اختالفاتی دارندديگ
 ولی مسئله عبارت از ٠خيلی يک پارچگی شان ، تحکيم پيدا کند : 

اوال بعيد است که در شرايط کنونی رفسنجانی چی ها : اينستکه 
و طرفداران رفسنجانی بتوانند کاری کنند حتی اصالح طلبان هم از 

وانند کاری را پيش ببرند ، می توانند آنان حمايت کنند ، نمی ت
انتخابات وهمه آن بساطشان را تنظيم کنند ولی حتی اگر 

رفسنجانی هم بياد، آش همان آش است ، کاسه همان کاسه ، 
آنوقت که رفسنجانی بود چه کرده که حاال اگر بعد از اين همه 

  ماجرا ها بيايد ، چه بکند ؟ 
اهاييکه اصالح طلبان مخصوصا  چهره واقعی رفسنجانی را در ماجر 

 ٠آن گرايشهای تا حدودی از زير کنترل سرانشان خارج شده ديديم 
همه ما مشاهده کرديم که رفسنجانی خواستار سرکوب خشن تر 

بود و حتی در جاهايی سرکوبی را رهبری کرده وراه نشان داده 
   ٠است 

ی ،  من فکر نمی کنم که اصال مردم در رابطه با جمهوری اسالم 
مسئله شان اين باشد که گويا چه کسانی می آيند و چه کسانی 

حا ال که روشن است ، مردم ايران فقط و فقط از طريق ! نمی آيند 
فشار ازپاهين و از طريق به اصطالح متزلزل کردن تمام جناح های 

جمهوری اسالمی ، می توانند موقعيت شان را جلو ببرند تا به 
.  جزء اين راهی نيست٠ بيشتری بگذاردآزادی شان ، روزنه اميد

ماجرای رفسنجانی و غير رفسنجانی از جمله بازيهايست که در 
خور بحث جدی از لحاظ پاسخگويی به منافع مردم و از لحاظ چشم 

  !اندازهای آزادی و دمکراسی در ايران حايز اهميت نيست 
 دوست عزيز فريبرز رئيس دانا، صحبت را با شما :  سعيد افشار 

 می خواستم در همين رابطه انتخابات رياست ٠ادامه می دهيم 
بنظر من : جمهوری و از جمله اظهار نظر شمس الواعظين که گفته 

بازگشت به سوی دولت توسعه گرا ، هم به سود اصالح طلبان 
است و هم محافظه کاران ، بخاطر اينکه هاشمی رفسنجانی ، 

  ن در اين رابطه چيست ؟  شما نظرتا٠شخصيتی متعادل کننده دارد 
شخصيت ) رفسنجانی ( عرض کنم ، ايشان  : فريبرز رئيس دا نا  

متعادل کننده ای هم نيست بلکه ايشان عدم تعادل هميشه ايجاد 
شخصيت متعادل کننده يا بايد :  دليلش هم اينستکه ٠کرده است 

از ابزارهای قدرت و اعمال اراده مستقل برخوردار باشد يا بايد بر 
 ٠اما ايشان هر دو تايش را ندارد ! اراده و آرای مردم متکی باشد

مردم آرای ای را که به ايشان دادند ، مشخص بوده و ايشان ابزار 
مستقل هم ندارد ، خودشان صاحب منافع اقتصادی است و نمی 

 دولت آشتی ملی هم به ٠تواند يک سودگيری معين نداشته باشد
رفهاييکه نهضت ملی گفته ومی آن صورت اعالم نشده که اين ح

گويد ، بنظرم حرفهای مصنوعی است و درواقع برايجاد يک مفری 
برای خودشان يا برای اينکه دولت آشتی ملی ، موقعی استکه 

جنگ ملی با آنصورت شروع شده باشد و يکی از طرف ها يا دولت 
   ٠ناگزير شده باشد که از سويی چنين بحثی را مطرح کند 

بعيض اجتماعی و تبعيض طبقاتی جدی داريم ولی تبعيض  االن ما ت 
به آن وضع خاصی که االن يک دولت آشتی ملی ، دولت ائتالف 
 ٠ملی و وفاق ملی صحبت می کنند ، آنهم به آن وضعيت نيست 

اگر هم باشد ، بهترين انتخاب نه تنها هاشمی رفسنجانی نيست 
 برای ٠ز است بلکه در چنين وضعيتی بد ترين انتخاب و مشکل سا

اينکه ايشان بخاطر داشتن سود جوی هاو سمتگيری ها و منافع 
 ٠٠٠بويژه يک مقدار تحريک کی کند ، گروههای اجتماعی متفاوت را

آقای شمس الواعظين هم خواسته اند ، بهر حال کدخدا منشی و 
مصلحت انديشی کند و فکر کرده حاال اگر يشان بيايد ، مورد تائيد 

 ايشان در معادالتش ، مثل خيلی از بررسی ٠ست اين و آن هم ا
کننده های امور سياسی ايران در مجموعه دستگاه معادالت 

سياسی که می نويسند ، عمده ترين و اصلی ترين معادله را که 
بايد حل کنی ، تا بتونی قضيه را بدهی ، ناديده می گيرند وآنهم 

ش اين و آن ودر گفتار تبلور اراده مردم در گوي! اراده مردم ايران است
  های فعاالن اجتماعی و سياسی وغيره است که اينرا اصال به
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حساب نمی گذارند و چون بحساب نمی گذارند ، فکر می کنند که 
با خوش دلی ، کد خدا منشی و گفتگو ، حاال می توانند يکی را 

 هاشمی رفسنجانی ٠قيه قرار بگيرد پيدا کنندکه مورد تائيد ب
 حاال اينکه ٠ممکنه مورد تائيد آن گروه روحانيت مبارزهم قرار نگيرد 

 برای ٠چه کسی انتخاب می شود و ايشان می آيند يا نمی آيند 
من يک مقدار در ظاهر قضيه اين طور صحبت پيش می آيد که اين 

طح جهان سر انتخاب يک مقدار در گرو حل بحران بين المملی در س
مسئله حقوق بشر ، سر انرژی هسته ای و بر خورد با اياالت 

متحده آمريکا و احتمال تحريم و اينکه مسائل ايران برود به شورای 
اما گمان می کنم ، اينها توجيحاتی استکه ، ٠٠٠٠امنيت و اينها

  .کسانی برای خودشان می کنند
وجود حاکميت نداريم  ما در ايران ، هيچ نيرويی در چهارچوب نظام م 

که بتواند آن اقتدار ، آن ابتکار عملی ، آن قابليت مورد قبول و 
پذيرش و حمايت جمعی را داشته باشد که بتواند بر روی معادالت 

 بنابراين چی ٠جهانی تاثيری بگذارد و ايران را از بحران نجات دهد 
  باقی می ماند ؟ 

عيين رئيس جمهور آينده  در اين ميان و در واقعيت امر آنچه در ت 
اهميت دارد ، آرايه بندی و ستيز و مقابله با منافع اقتصادی و منافع 

مربوط به قدرت سياسی است که در حال حاضر دارد شکل می 
در حال حاضر اين جريان ادامه دارد و نتيجه نهايی اش هنوز . گيرد

  باالتری ها هم منتظر هستند که اين گفتگو٠بيرون نيامده است 
ها ، تالشها و خود نمايی ها و آرايه بندی ها ، خودشان را به جايی 

   ٠برسانند و آنها هم بتوانند ، حق وتوی خودشان را اعمال کنند 
 بدين ترتيب انتخاب يا مطرح کردن اين و آن رئيس جمهور در گرو اين  

چگونه نيرو های اقتصادی ، نيرو های طبقاتی ، پشت : استکه 
ند ، قدرتشان و نيروهايشان را متحقق بکنند و سرشان می توان

بحث شان را مطرح کنند وسهمی از منافع را برای خودشان متصور 
 االن حداد عادل که مطرح شده يا واليتی که ديگه االن ٠بشوند

کمتر مطرح ميشود يا احتماال معين که از طرف نيروی متوسط 
امدنش را اصالح طلب يا هاشمی رفسنجانی همواره، آمدن و ني

موکول به پذيرش ديگران می کند و من نمی دانم اين چه کاسه ای 
زيرش است که همه بياييداول من را قبول بکنيد تا من بيايم ؟ 

 همه اينها ٠همچنين چيزی هم احتماال تحققش اصال وجود ندارد
بخاطر اين استکه ، وضعيت موجود نشان دهنده يک نبرد موقعيتی 

يوگرامشی ، برای حفظ موقعيت ، دست باال يا  به زبان آنتون٠است 
 درست ٠حداقل ميزان کافی دست در ساخت قدرت داشتن است 

که قوه مجريه و رئيس جمهور از اين ببعد و حتی در دوره دوم 
خاتمی ، حتی در دور اول در سالهای دوم و سوم و بعدش در قتل 

ان ديگر و  کسان ديگر و جري٠های زنجيره ای در واقع نيرويی نبود 
 اما بهرجهت شکل قدرت ٠خانه ديگری در اين باره تصميم می گيرد 

اجرايی در اين وزارتخانه و آن وزارتخانه ، اين پيمانکار و آن مقاطعه 
کار و آن قرار داد بستن ها و تصميم های سياسی ، خرده تصميم 
های سياسی که روی مسير راه ها ، پل ها و سرمايه گذاری ها 

ی مختلف ، قراردادهای بين المللی مربوط می شود در بخش ها
يک مقدار زيادی ، انگيزه ايجاد می کند ، برای تالش جهت دست 

شورای « يابی به اين کرسی و اگر به تدريج بنظر می رسد که 
هم اختياراتش دارد را بر زمينه تصميم گيری نهايی در » نگهبان 

مجمع مصلحت « ه مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور دارد ب
 ٠منتقل می کند و آنها هم که تکليفش روشن است » نظام 

بنابراين ايفای نقشی برای حل بحران های اجتماعی ، بحرانهای 
گسترده اجتماعی مثل بزه هکاری ، مثل لجام گسيختگی 

گروههای فشار ، مثل مواد مخدر يا راه حل برای مبرمترين مسائل 
 در صدی ، بيکاری در حد ٢٠ ساالنه انبار شده اقتصادی مثل تورم

 درصد جمعيت فعال کشور در کوره بيکاری می ٢۵ ميليون از ۴/۴%
ميليارد ۵/٢ مثل عدم تعادل های ساختاری ، فرار ساالنه   ٠سوزند

دالر از درآمدهای ارزی و غيره ، رئيس جمهور نمی تواند برای اينها 
ختار ونظم موجود  برای اينکه در چهارچوب سا٠راه حلی پيدا بدهد

حرکت می کندو اين نظم هم بهترين فرصتش را در جريان اصالحات 

از دست داده است و االن چيزی که ازآن باقی مانده اينستکه در 
اين کنش و واکنش ها يا تعادلها ، چه موقعيت قدرت را بدست 

  !بياورند يا حداقل اينکه نگذارند ، همه اش از دست برود
  

تاد رئيس دانا بعنوان آخرين سئوال ، شما اس: سعيد افشار  
همواره از مردم می گوييد ، اين مردم بشکل يک توده بی 
شکل که فاقد انجمن اند ، فاقد حزب و سازمان اند ، فاقد 

نهادهای خودشان هستند ، اين مردم چگونه می خواهند ، 
در تحوالت دمکراسی ايران نقش بازی کنند؟ و اساسا برای 

انيابی مردم در تحوالت دمکراتيک کشور ايران کمک به سازم
، خاصه حول همان مردم مورد اشاره شما ، حول چه 

  مسائلی ، چه شعار هايی بايد متمرکز شد؟ 
االن تاکيد روی آزاديها ، دمکراسی ، :  يک مثال بزنم 

سرکوب زندگی عرفی ، نکاتی که االن شما توضيح داديد ، 
انه بدوشی و خانه خصوصی سازی ها و جلوگيری از خ

 به نظر شما ٠خرابی مردم ، کمتر بر عدالت تاکيدمی شود 
برای مسائل دمکراتيک در ايران ، حول چه مسائلی بايد 

  متمرکز شد؟
  

در پاسخ به اين سئواالت الزم است ، چند  : فريبرز رئيس دا نا  
شما از کجا می دانيد که مردم :  اول اينکه ٠نکته بشما عرض کنم 

های خودشان را ندارند ؟ همديگر را پيدا نکرديد يا در حال تشکل 
پيدا کردن يکديگر نيستند؟ در اين موضع تان نسبت به مردم کشور 

   ٠يکمقدار تجديد نظر بفرماييد
 در ايران چيزهايی درحال شکل گرفتن است ، چيزهای در حال  

 ببينيد تشکل های کالسيک حزبی ، احتماال در آينده ٠شدن است 
ر تحوالتی که حول اين سياست جهانی سازی و يا دستکم د

ائتالفهای جهانی ، تغيير در روانشناسی اجتماعی توده ها ، تغيير 
در نحوه سياست و طرز تلقی ها اتفاق افتاده ، شکل گيری 

کالسيک سياسی هم ، جای خودشان را به شکل گيری های 
 ، جای  االن شکل های عينی سازمانی٠ابتکاری ديگری دادند

خودشان را به شکل های ذهنی همبستگی های اجتماعی می 
 بهمين جهت است شکل فروم های اجتماعی ، بويژه وقتی ٠دهند

که حداقل بين در خواستهای اجتماعی و در خواستهای سياسی 
  . هستند، موفق ترعمل می کنند

فکر نکنيد که در وطن شما ، مردم :  باز هم خدمت تان عرض کنم  
 حتما هم ٠ زمينه بيکار نشستند و دست به دست گذاشتند در اين

اعتقاد من اين است و بطور عينی و بشکل روز مره هم دارم می 
بينم ، حتما و لزوما هم آنچه در جهان پيشرفته دارد اتفاق می افتد 
و آنچه که اتفاق نمی افتد و تکرارش هم نمی توانند بکنند، کسانی 

را ناشی از اين می دانند که که در واقع هم شکستهای ما 
مدرنيزاسيون ما تقليد ليبراليسم غرب نبوده ، داليلش را هنوز نمی 

 اينگار ژاپن چنين کاری کرده که ما پا به پا و طاق بالنعل ، ٠دانيم 
کاری به ليبراليسم غرب نداريم ، بهر حال داخل هر فرهنگی ، اين 

تاريخ گذشته است گونه امور بکار گرفته می شود ، فرهنگ ميراث 
، هخامنش به اينطرف دارد می آيد ، تاثير می گيرد و اينهم خيلی 
 ٠غير علمی نيست ، آنهم تاثير بر تصميم گيريهای مردم می گذارد

وقتی اين تجمع عوامل را کنار هم بگذاريم ، می شود نتيجه گرفت 
 مردم ايران هم از همه مهمتر و با توجه به ستم موجود با توجه ٠
 وحشت های موجود ، با توجه به کنترول های دولتی ، به

 اين ابتکار ها بعضی مواقع ٠ابتکارهای خودشان را پيدا می کنند 
زمان می برد ، بعضی مواقع قويتر و بعضی مواقع کند است ، در 
واقع به آن صورت هم نمی شد ، ايستاد و يک الگوی ذهنی را 

 ما بتوانيم ، بدن حضور  من فکر نمی کنم اصال در ايران ،٠گرفت 
 يعنی بدون حضور جنبش زنان تقريبا نمی ٠زنان يک قدمی بر داريم 

اين امر با سرعت :  خوشبختم که بگويم  ! شود ، کاری کرد
 االن جمهوری اسالمی آمارهايی را ٠بيشتری دارد به جلو می رود

ثبت نام دانش جوی زنان بيشتر : که نشر می دهد ،اعالم می دارد
 بقول فروغ ٠است ، بله ايندرسته ولی اين همه قضيه نيست شده 

آنوقت ديوار را هم دارد » نهال گردو قد کشيده است « : فرخزاد 
می بيند ، خوب هم می بيند و خوب هم دارد به ما گزارش می 

 تازه آمديم بر سر بحث ٠ من از اين نظر ها نا اميد نيستم ٠دهد 
   بين اينکه ، آزادی اول و سازمان ها  ببينيد عزيزان ، ديالکتيک :آخر
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 اين ديالکتيک پيچيده ٠دوم يا سازمانها اول و آزادی دوم نيست 
آقای شالگونی پيشکسوت است خيلی بهتر از _  ما زمانی ٠است 

زمانی واقعا فکر _ ما می داند و می تواند حرف من را اصالح کند 
ه اراده و تشکل سازی ارادی بر بنياد ، آنچه که ما می کرديم ک

حقانيت تاريخی خودمان می دانيم ، خيلی چيز ها را می تواند 
_  بود که من ۵٠ و ۴٠ خوب در نيتجه جنبش های ٠تغيير بدهد 

 اما ٠افتخار می کنم _ شخصا به همان سهم کوچکی که داشتم 
 باشد که گمان نمی کنم که چيزی مقدس و درقاب عکس گرفته

  !آنرا نقد نکنيم 
 من فکر می کنم که ما بيش از حد ، اين ديالکتيک را فراموش  

 لزوما چنين نيست ، تشکلها نيستند که فرايندهای رهايی ٠کرديم 
توده ها را می سازند وهمانطور هم خوش خيالی های مقدس 
نمايی طبقه کارگر ، مقدس نمايی های اراده توده ها هم وجود 

ه اجازه بدهيم اين دمکراسی ، اين فرهنگ رهايی ، اين ندارد ک
 بحث من اين ٠آزادی شکل بگيرد بعد خودش تشکل را می سازد 

است ، اگر شکل بگيرد ، ديگر بوجود من ، چه نيازی دارد؟ من را 
برو درون سازمان برنامه بنشين و : می خواهد چه کند ؟ می گويد 

يد ارداه خودم را بکار بيندازم  پس من با٠کار اقتصادی خودت را بکن 
 اما اين ولونتاريسم و بکار بردن اراده هم يک مقدار نمی تواند ٠

 ما ها بايد در چهارچوب موازين اجتماعی و ضرورتهای ٠ارادی باشد 
تاريخی بيانديشيم ، حرکت کنيم ، تجربه کنيم و تجربه جمع کنيم و 

اه را نشان ميدهد ،  خود اين با هن بودن دارد بما ر٠با هم باشيم 
  . هميشه هم همنطور بوده است ، آزادی راه خود را نشان می دهد

 بنظر من همين حرکتی که در جامعه شکل گرفته ، بهر حال خيلی  
 می تواند آن سازمان ها و آن ابزار های مداخله ٠اميد بخش است 

اراده قابل دفاع منطبق و سازگار با واقعيت عقالنيت خرد جمعی را 
   ٠ر مقابل عقالنيت جمعی را به ارمغان بياوردد

  
رفيق شالگونی سخن پايانی تان را حول  : سعيد افشار  

برای دست يابی به تحوالت دمکراتيک : اين سئوال بشنويم 
  در ايران ، بنظر شما روی چه مسائلی بايد متمر کز شد ؟ 

  
بنظر من همانطور که در سئوال قبلی  : محمد رضا شا لگونی  
ان ادا کرديد و استاد رئيس دانا تا حدود خيلی خوبی آنرا باز کردند ت

 ٢۵ در ايران ما نسبت به ٠نبايد خيلی نا اميد شد : و آن اينکه 
 مردم روش تر می ٠سال قبل ، مردم ما خيلی پيش آمده اند 

 سال پيش را در نظر ٢۵فهمند ، دنيا تغير کرده ولی اگر همان 
آيا در انقالب ايران وقتی که مردم بلند :   پرسش اينستکه ٠بگيريد

شدند و يک ديکتاتوری يکپارچه را به زير کشيدند ، تشکيالت و 
سازماندهی حزبی داشتند ؟ نه چيزی به نام سازماندهی حزبی 

 در ٠ نمونه ايران را می شود به خيلی جا ها کشيد ٠موجود نبود 
يد مثال اين مسئله که مرغ جلو تر است يا تخم مرغ ، آن شا

 بايد در کشور هايی که به ٠هميشگی است همينطور ی بگيريم 
اصطالح ديکتاتوری است و دمکراسی نيست ، احال نبايستی 

 حال آنکه می دانيم ، ٠دولتهای قدر قدرت به زير کشيده بشوند 
 دولتهای قدر قدرت از دولتهای که دمکراسيهای ٠اين چنين نيست 

   ٠ هستندليبرال دارند ، آسيب پذير تر
 همانطور ٠ اوال در ايران هم ، مردم می توانند ، اينها را بزير بکشند  

 سال قبل در شرايطی بد تر از اين ، توانستند آنرا بکار ببندند ٢۵که 
 آنهم حکومتی که از حمايت سراسری بين المللی ٠و بزير بکشند

   ٠شرق و غرب برخوردار بود و همه از آن حمايت می کردند 
مسلم است که در کشور پيشرفتهای شده :  عبارت از اينکه  دوم 

ست ، ولی واقعيت اينکه ، آن اميدی که آقای رئيس دانا گفتند ، 
 آنهم از جانب يک آدم وارد و در گير ٠خيلی خوشحال کننده است 

 ولی در ٠ او از داخل کشور چنين اميدی دارد ٠با مسائل روز ايران 
در ايران ما :  واقعيت اينکه ٠م بايد ديد عين حال جنبه منفی ما را ه

احتياج داريم که مردم ما هر چه بيشتر ، مخصوصا بخش های پائين 
مردم ، طبقات زحمتکش ، کارگران و زحمتکشان و زير کارگران ، 
آنهايی که هر روزه با فقر و فالکت زندگی می کنند و با خواسته 

 از ٠ مرتبط بشوند های مشخصی که دارند ، جلو بيايند و بيکديگر
طريق ارتباطات افقی و از طريق ارتباطات سراسری و اين خواسته 
هاست که می تواند ، نه تنها زمينه شکل گيری تشکل های واقعا 
دمکراتيک و واقعا اصيل را بوجود بيا ورد بلکه می تواند رژيم را هم 

   آن افسانه که اول بايد حکومت را بر انداخت بعد٠به زير بکشد 
 آنطور که رضا پهلوی می گويد به مانند همان ٠اينها را درست کرد 

همين حاال ايشان » وحدت کلمه « حرفی که قبال خمينی گفته بود 
حال طبقات محروم ! فعال فقط اتحاد ، نه : می گويد ) رضا پهلوی ( 

بايستی بيش از هرچيز، روی پاهای خود بايستند و روی خواسته 
 همه دنيا هم می فهمند که مردم ما چه ٠های خود تکيه کنند 

 ميليونی ٧٠ در صد از مردم يک کشور ٨٠چيز هايی نياز دارند ، 
 می بايستی بخش ٠بهتر از همه می داند که چه نيازهايی دارند 

های مختلف ، مسائل مشخصی که دارند با آن خواستهای 
 اينها را نمی شود به سرعت ٠مشخص شان به ميدان بيايند 

ب کرد و اگر چنين چيزی صورت بگيرد که دارد اتفاق می افتد سرکو
  امروز مسئله در ايران ، کمبود جنبش ٠، قابل اهميت می باشد 

های اجتماعی نيست بلکه متصل شدن اينها به يکديگر ، آگانه 
ترشدن سازمانيابی شان و افقهای وسيعتر پيدا کردن شان ، که 

 بايستی اينها را ٠ هستند اينها ضعف ها و کسری های اين جنبش
از طريق فعاالن واقعا وابسته به مردم ، واقعا دلسوز به مردم در 

داخل و خارج از کشور ، به اصطالع جبران کرد و اين ضعف ها را از 
بين برد تا اينکه بشود و مردم بتوانند نه تنها برای براندازی جمهوری 

شان که اسالمی ايران بلکه همچنين برای متشکل شدن خود
اساس و بنياد هر نوع دمکراسی در دنيا و تاريخ شناخته شده 

   ٠است ما بتوانيم وظايف خود را به پيش ببريم 
 تالش و واقعا اعتقاد ٠ بنظر من در ايران چنين زمينه ای وجود دارد  

به دمکراسی ، اعتقاد به اينکه مردم حق داشته باشند ، 
برای مردم جامعه ما الزم و سرنوشت خودشان را خود تعيين کنند ، 

  !! ٠٠٠ضروری است 
  

ياسمين ميظر ، شما نيز سخن پايانی  : سعيد افشار  
   ٠خودتان را بر اساس اين صحبت هايی که بوده بفرماييد 

  
خواستهای دمکراتيک بصورت : اول اينرا بگويم  :  ياسمين ميظر 

ل  من اين تلقی را قبو٠خاص خودش تعيين کننده يک هدفی است 
ندارم که دمکراسی برای اقشار جامعه معانی متفاوتی دارد و بطور 

مشخص تا زمانی که فقير ترين بخش جامعه ما از همان آزاديهای 
سياسی ، اقتصادی و اجتماعی که طبقات مرفه بر خوردارد ، 

برخوردار نباشند ، صحبت از دمکراسی خوب و خيال و تصورغلطی 
:  اکثر صحبت هايم تاکيد داشتم  بهمين دليل استکه من در٠است 

دمکراسی را جزء با تغيير نظام اقتصادی در ايران نمی شود ، پياده 
کرد و بهمين دليل است که اين تصور که اول يک دمکراسی بياوريم 

، بعد تشکل ها صورت بگيرد و تازه اين تشکل ها بروند مبارزه 
نها رضا طبقاتی بکنند ، از آن بحث های افتضاحی است که نه ت

پهلوی می گويد بلکه جمهوری خواهان هم به انواع و اقسام 
 اختالفات و مبارزه برای ٠مختلفی وجود دارند ، مطرح می کنند 

 وجود نبودن احزاب تاثير ٠دمکراسی در ايران از برابری جدا نيست 
چندانی بر اين قضيه ندارند ولی تقويت و راديکال شدن ،مبارزات 

، مستقل بودن اينها از ارگانهای دولتی و زمينه اقشارپائين جامعه 
سازی اينها برای تغيير و تحول اجتماعی اساسا می تواند ، ضامن 

پياده شدن آن دمکراسی که باشد که در درک مان جای دارد که در 
آن دمکراسی اقتصادی ، اهميتی برابر با آزادی و حق رای يا آزادی 

  !سياسی دارد 
  

مه شما دوستان عزيز که در اين ميزگرد از ه : سعيد افشار  
  !  حضور پيدا کرديد از يکايک شما متشکريم 

  
  
  

 ) پایان  (                                      
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   کانادا عليه سفر بوش بهکارزار     
  

دعوت پال مارتين رهبر حزب ليبرال و نخست وزير کانادا به 
، قرار است سی توامبر ، جورج بوش رئيس جمهور امريکا 

وارد اتاوا شده و ضمن سخنرانی در پارلمان کانادا و ، 
مذاکرات سياسی و اقتصادی با مقامات دولت فدرال ، رسما از 
اين کشور بخواهد که به کارزار جهانی امپرياليسم امريکا 

بپيوندد و از جمله پای خود را به باتالق " تروريسم " عليه  
  .عراق بکشد 

شين ، يليبرال کانادا در دوره نخست وزيری ژان کردولت 
تحت فشار افکار عمومی صلح طلبانه و ضد ميليتاريستی 

غم اصرار دولت بوش ، از شرکت در تهاجم مردم کانادا ، به ر
اين مسئله سبب تبره گی . نظامی به عراق خودداری ورزيد 

  . مناسبات دو کشور شد 
ميد تلويحی دولت ليبرال کانادا برای پيروزی اکنون که ااما 

جان کری در انتخابات اخير رياست جمهوری امريکا با 
) پال مارتين ( ناکامی روبرو شده ، رهبر جديد حزب ليبرال 

که ( تحت فشار دولت امريکا و نيز حزب محافظه کار کانادا 
 ) ت افراطی است ن حزب پارلمانی و دارای مواضع راسدومي

آرام آرام مواضع پاسيفيستی خود را تعديل ميبخشد و آماده 
گی نسبی خود را برای همکاری با امريکا در زمينه مسائلی 

به " بازگرداندن آرامش " ،  " مقابله با تروريسم  " :نظير 
قريب الوقوع آن ، " انتخابات " عراق و کمک به برگزاری 

، جلوگيری از رخنه " جنگ ستاره گان " در پروژه شرکت 
اعالم بنيادگرايان اسالمی از خاک کانادا به امريکا و غيره ، 

در مقابل اينگونه رشوه دادنها ، دولت کانادا انتظار . ميدارد 
دارد که دولت بوش برخی موانع تجاری در زمينه محدود 

الت اسازی صادرات چوب و گوشت گاو کانادا به بازار اي
  .متحده را رفع کند 

کثريت  تدريجی در حالی صورت ميگيرد که ا عقب نشينیاين 
 با سياستهای ماجراجويانه و جنگ بزرگی از مردم کانادا 

اکم بر امريکا مخالفند و بر طلبانه نئو محافظه کاران ح
ورت استقالل و پافشاری کانادا بر آرمان صلح ، رض

دمکراسی و جلوگيری از رخنه باورهای مذهبی و سنتی در 
  .ر دارند قوانين حکومتی اصرا

... همين خاطر نيروهای چپ ، مترقی ، صلح دوست و به 
. کارزار وسيعی را بر عليه سفر بوش به کانادا آغاز کرده اند 

بر صورت خواهد ظاهرات اصلی در روز سی نوام تبا آنکه
 بخشهای مختلف مردم ، با هها ووگرفت ، اما از هم اکنون گر
  اعتراض خوددر شهر اتاوا کانادا اجتماع در برابر پارلمان 

دولت نيز با بسيج بی سابقه .  گذاشته اند  به معرض نمايشرا
قوای پليس و واحدهای ضد شورش ، آمادگی خود را برای 

پال مارتين . سرکوب شديد تظاهرکنندگان اعالم داشته است 
گستاخی را به حدی رسانده که از نمايندگان پارلمان نيز 

  ز بوش ، از طرح خواسته که ضمن احترام و استقبال گرم ا

  
در همين راستا  مارنين يکی از . انتقاد خودداری ورزند 

نماينده گان جسور حزب ليبرال را که حاضر نشده مهر 
سکوت بر لب زند از فراکسيون اين حزب در پارلمان اخراج 

خانم پاريش که از يکی از شهرهای کوچک . کرده است 
، ضمن  شده استان انتاريو به نماينده گی پارلمان انتخاب

پافشاری بر مواضع صلح طلبانه خود ، ابراز عقيده کرده که 
" و " ترودو " از ديدگاه او ، حزب ليبرال ديگر حزب 

نيست ) نخست وزيران اسبق کانادا از اين حزب " ( کريشين 
آقای ليتون رهبر . و دارد بر استقالل کانادا چوب حراج ميزند 

با مواضع سوسيال دمکراتيک و صلح ( حزب نئو دمکرات 
نيز اعالم داشته که از مواضع مستقالنه کانادا در ) طلبانه

  .برابر فشارهای دولت بوش ، دفاع خواهد کرد
به هر رو نيروهای کمونيست ، پايه حمايتی حزب نيودمکرات 

سبزها ، گروههای ، اتحاديه های کارگری ، تشکلهای زنان ، 
بويژه _ خاورميانه همجنس گرا ، نهادهای گوناگون مهاجرين 

، آنارشيستها ، مخالفين _  طرفداران حقوق ملت فلسطين 
بسيج شده اند تا در طول اقامت ... جهانی سازی نئوليبرال و 

را کانادا ، سياستهای امپرياليستی در  او بوش و همراهان
افشا کنند و مانع از قرار گرفتن کانادا در جرگه ائتالف جنگی 

  .امريکا شوند 
ما ضمن حمايت از اين کمپين ضد امپرياليستی ، از سازمان 

شهرهای اتاوا ،  بويژه –همه ايرانيان آزاده ساکن کانادا 
 شرکت   ميخواهد که فعاالنه در آکسيونها-رنتو مونتريال و تو

بگذار امپرياليستها بفهمند که برای پيشبرد نيات شوم . نمايند 
  : خود با مانع بزرگی مواجهند 

  !کار عمومی  قدرت افابر                                         
  

   کانادا –) راه کارگر ( کارگران انقالبی ايران  سازمان 
  

   2004 نوامبر 26                         
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