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  حمايت
  بين المللي 

  يا
دخالت نظامي 

  ناتو؟
  محمد اعظمي

دفتر سياسي حزب دموكرات كردستان 
طي بيانيه اي  1390شهريور  14در 

با عنوان كردها حق دارند خواستار 
المللي گردند مواضع  حمايت بين

جديدي در ارتباط با نقش و جايگاه 
حمايت بين المللي و نوع نگاه به 

داشته اند. كميته مساله كرد اعالم 
مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق 
ايران، مواضع اين بيانيه را پرسش 
انگيز دانسته با توجه به رابطه تاريخي 
و دوستانه اش با اين حزب، طي نامه 

اي سرگشاده، از اين بيانيه انتقاد نمود. 
در ارتباط با اين نامه، مطالبي در 
سايت ها منتشر گرديد و گفتگوهائي 

سازمان  "كورد كانال"تلويزيون  در
داده شد و پاسخي نيز دفتر سياسي 
حزب دموكرات كردستان، منتشر نمود. 
در نتيجه اين مباحث برخي ابهامات 
بر طرف گشته، نزديكي و تفاهم 
تحكيم شد و در مواردي، پرسش 
هائي بر جا مانده، كه نيارمند بحث و 
گفتگوي بيشتري است. از آنجا كه 

رد بحث، مسائلي است موضوعات مو
كه در سطح جنبش نيز وجود دارد، با 
اظهار خوشنودي از پاسخ دفتر سياسي 
اين حزب، مي كوشم نكاتي را مورد 
تاكيد قرار دهم كه در بيانيه دفتر 
سياسي منعكس شده و در سطح 
جنبش نيز طرفداراني داشته و يا دارد. 
مطلب كنوني با مكث كوتاهي روي 

و دريافت از  مساله كرد، به درك
 .حمايت بين المللي پرداخته است

  9بقيه در صفحه
 

 فساد و استبداد
 

در دو  »يرانبانك صادرات ا«در  يتوماند يلياراختالس سه هزار م يماجرا يافشا
 ياركان جمهور يبانگيرگر يو اقتصاد يمسئله فساد مال يگرد يبار يش،ماه پ
 مفاسد« يگربزرگ و كوچك د هپروندچند  يزرا برمال كرد. پس از آن ن ياسالم
 رسانه ها منتشر شد. يبرخ ياو  يمرژ ياز جانب دستگاه قضائ »ياقتصاد

 بنا بر ي،ها و تخلفات مال يكه از دزد يو مطرح كردن موارد ءچند كه افشا هر
 يها جناح يو عمدتأ در ارتباط با منازعات درون يمقطع »يها مصلحت« يا پاره

 يزمحدود ن يها موارد و نمونه يناما هم يرد،گ يصورت گرفته و م ي،حكومت
مبارزه «در مورد  يمرژ نسردمدارا يبانهعوامفر يآنست كه بر خالف ادعاها يانگرب

 يمذهب ينظام استبداد يسراتاپا يو اخالق يفساد اقتصاد ،»يبا مفاسد اقتصاد
 حاكم را در بر گرفته است. 

 يهمه تخلفات مال» ركورد«لغ، مب يثكه از ح يسوءاستفاده كالن مال ينا ماجراي
 ياسيو س ياقتصاد ياز باندها يكيرا شكسته است مربوط به  يكنونشده تا ءافشا

و  يرخسرويدو تن از آنها (ام ينژاد است كه اسام يوابسته به دارودسته احمد
 يكيمسئوالن  يبا تبان ينهاها منتشر شده است. ا ) تا به حال در رسانهيرمنصورآرياام

پرداخت پول، اقدام به  يچگونهاز شعب بانك صادرات در خوزستان بدون ه
بانك  ين) به مبالغ گزاف از اي(ال. س»ياعتبار اسناد« يافتاعتبار و در يشگشا

 ياز جمله بانك مل يگرد يرا نزد شعب بانكها يكرده و سپس آن اعتبارات اسناد
غ حاصله را صرف معامالت و به نقد) نموده و مبال يل(تبد يلتنز صددر 20با نرخ 

فارغ از هر  ي،اعتبارات اسناد ينكردند. مجموعه مبالغ ا يخود م يگرمقاصد د
 يلياردم 7/2از  يشنسبتأ كوتاه به ب يدر مدت ي،گونه نظارت و كنترل نظام بانك

  تومان بالغ گشته است يلياردهزار م 3دالر، معادل 
سوء  سابقهيحجم ب نيها آمده، ا رسانهباند در  نيآنچه تا كنون در باره ا هيبرپا 

دسته كه  نيا يآن بوده است. اعضا يها» شاهكار« نياز جمله آخر ياستفاده مال
 انيكردند، در جر يم تيفعال يآب معدن عيو توز ديدر آغاز عمدتأ در عرصه تول

مقامات ارشد « يبانياز پشت يارچند سال گذشته، با برخورد يها يساز يخصوص
خوزستان و چند بنگاه بزرگ و كوچك  فوالدسازي يرخانه هاكا ،»ياجرائ
 ياديز ريمقاد ،ياز اعتبارات بانك يريشوند. با بهره گ يرا صاحب م گريد يدولت

 يبه چنگ م يآنها مبالغ كالن يوارد كرده و با فروش نقد يمحصوالت فوالد
  آورند.

 2 در صفحه يهبق
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  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي
 

  بقيه از صفحه اول
  فساد و استبداد

 هيگروه سرما«شركت و  40به  كيچند سال، نزد يط
 يمختلف و در رشته ها نيبا عناو ،»يگذار

 ياز باشگاه ها يكي تيكرده و مالك ريگوناگون، دا
 ش،يآورند. سال پ يمعروف فوتبال را هم به دست م

كه از نقد كردن  ياز همان مبالغ يبا استفاده از بخش
ك صادرات گرد آورده بودند، بان ياعتبارات اسناد

كنند  يرا م »ايآر« يبانك خصوص سيتأس تدرخواس
 يمجوز آن را صادر م زين ميرژ يكه بانك مركز

محافل  يكند. اما با برخاستن سروصدا در برخ
 يكيو درز آن به رسانه ها كه بر اثر اشتباه  يحكومت
 نيا سيطرح تأس د،يآ يباند به وجود م ياز اعضا

 تالساخ نيروشدن ا يماند.      در پ يمبانك ناكام 
از خود  ،يبانك مركز سيرئ ،يبزرگ، محمود بهمن

 ينمائ درشت«از  ادنتقكرده و با ا تيسلب مسئول
گفت:  »يو مال يپول يها ستميس«در مورد  »يا رسانه

از اتفاقات در سازمانها و  ياريممكن است كه بس«
 يتوجهبه آنها  ياما كس افتديهم ب گريد يارگانها
 يمحمد جهرم ات،عامل بانك صادر ريمد». نكند

 انيبه جر كينگهبان و نزد ي(عضو اسبق شورا
بوده و از دولت  كار ريكه در دولت نهم وز» مؤتلفه«

 تيريبه مد 1388دهم كنار گذاشته شده و در آبان 
نظام «شد كه  يمدع زي) نديبانك منصوب گرد نيا

عناصر  يريتگو مسئوالن، به خاطر كشف و دس يبانك
  »! تشكر كنند دراتاز بانك صا ديو ... با

گونه تخلفات  نيكه ا ديحال معلوم گرد نيدر هم اما
و تقلبات، در ابعاد مختلف، فقط محدود و منحصر به 

 يها نبوده است. پرونده يبانك صادرات و بانك مل
، »ملت« يكالن در بانكها ياز سوء استفاده ها يگريد
و ... رو شد. از » رفاه كارگران«و » تجارت«، »سپه«

 يمتقاض كيكه  يالجمله آشكار شد كه در ح
 يتومان ونيليفقره وام چند م كيجهت اخذ  يمعمول
ماه ها  يستيخانه خود با ريتعم ايمسكن و  ديخر يبرا

 كي ريدوره اخ نيكند، در هم يو بلكه سالها دوندگ
» وام مسكن«فقره  47بانك  كيفرد توانسته است از 

كند. و فراتر از  افتيتومان در ليارديم 8 يمبلغ كل به
 ديگرد انيع ش،ياز پ شيملموس، ب تيواقع نيا نها،يا

» پرونده ليتشك« ايو  يافشاگر اميا نيكه گرچه در ا
عمدتأ معطوف به نظام  يو اخالق يراجع به فساد مال

شده است  ياسالم يجمهور تيتحت حاكم يبانك
ها ندارد.  تصاص به بانكوجه اخ چيامر به ه نيا يول

 ،»كشوركل  يسازمان بازرس« سياظهارات رئ
در وزارت  اني(معاون فالح يپورمحمد يمصطف

 انياز پا شيدر دولت نهم كه پ ركشورياطالعات و وز

 نينژاد عزل شد) در ا ياحمد لهيدولت به وس نيعمر ا
 »ينشست خبر«در  ي. واستيگو يباره، به اندازه كاف

اگر تمام «ها گفت:  انتقاد از بانكضمن  ور،يشهر 4
شود به اندازه پرونده  جمع يفساد ادار يها پرونده

 ينوع نكهيشود، به خاطر ا يبانك كوچك نم كي
ها  در بانك يانضباط يو ب يزيفرهنگ قانون گر

او در ». شود يمشكالت م نيحاكم شده كه منجر به ا
، »تهران يدر استاندار يارديلياختالس م«مورد خبر 
 زين يگريد يپرونده ها«آن گفت كه  دييضمن تأ
 يايكه جو يسئوال خبرنگار سخاو در پا». هست

ما هم در «اختالس بود، اظهار داشت كه  نيا» زمان«
و هم در زمان  ميپرونده دار ديجد يزمان استاندار

و در ادامه همان سئوال راجع به  »يقبل ياستاندار
 ميدار يارديليه مهم پروند« افزود: اه اختالس »زانيم«

 وندههم پر گريد ياستانها يو هم پرونده خرد، برخ
  ».است يدگيكه در حال رس ميداشت
 ارديليبزرگ اختالس سه هزار م يروشدن رسوائ با

 انيدر بانك صادرات، جدال و كشمكش در م يتومان
كه در شش ماه  يدرون حكومت بيدستجات رق
به شدت نهاده، باز هم باال گرفت. هر  يگذشته رو

مبارزه با مفاسد «در  لماهارا به  يگريكدام از آنها د
 ديتهد تقابل،م يها يبه افشاگر ايمتهم و  »ياقتصاد
  كردند.
نژاد و معاونان، مشاوران و وابستگان او كه در  ياحمد

 يدر معرض اتهام واقعند از سو مأيماجرا مستق نيا
اند.  مورد تهاجم قرار گرفته ميمجلس رژ ندگانينما

 نهيدر زم ميرژ يشده كه دستگاه قضائ يدولت مدع
كند و از  ينم يهمكار »يمبارزه با مفاسد اقتصاد«

را عنوان  »ياقتصاد فاسدم«نفره  300 يجمله فهرست
نشده  يريگيپ يارائه كرده ول هيساخته كه به قوه قضائ

 نيقوه، در پاسخ ضمن هشدار به ا نيا سياست. رئ
، در مورد »ما خط قرمز قرار ندهد يبرا يكس«كه 

قبأل  ياسام نياز ا ياريبس«فهرست فوق گفته كه 
 يداشته، برخ يپرونده جار يمحكوم شده، برخ

حال  ني، در هم»سند بود ياز آنها ب ياريمختومه و بس
 نينظام آنقدر قدرت دارد كه با ا«ادعا كرده است كه 

زنامه ها شروع به باج رو ديمفاسد برخورد كند و نبا
  ». كنند يريگ
 غاتيو تبل اهويحاكم، به رغم همه ه ميرژ اما
نه قصد و نه توان آن را  نه،يزم نيآن در ا بكارانهيفر

 نيمقابله كند. در هم يو اقتصاد يدارد كه با فساد مال
 يهم در افكار عموم يماجرا كه بازتاب گسترده ا

باند و  يز اعضاها، چند نفر ا داشته به گزارش رسانه
عامل بانك  رياند، مد بازداشت شده يعوامل تبان

اند  بركنار گشته گريصادرات و چند تن از مسئوالن د
هم به خارج از كشور فرار  يبانك مل رعامليو مد

كه بعد از  داستيكرده است. اما از هم اكنون پ
 يا مصالحه تازه اي ينيسروصداها و عقب نش دنيخواب
 يپرونده هم به نحو نيا ،يحكومتدستجات  انيدر م

و  يدگياگر رس يحت يخواهد شد. ول» رفع و رجوع«
به  رد،يمورد هم صورت پذ نيدر ا يمحاكمه واقع

 ،يوجه مانع از بروز مفاسد تازه و ادامه روال دزد چيه
  و فساد نخواهد گشت. ءارتشا

 اينمونه  نيدر واقع آخر ر،يكالن اخ يبانك اختالس
در  عيوس يها يتخلفات و رسوائ يالنحلقه از رشته طو
آن  يشود كه درازا يمحسوب م يعرصه اقتصاد

حاكم است.  ياسالم ميبه اندازه عمر رژ بأيتقر
» اتفاقأ« ،يتومان ارديليم 123اختالس بزرگ  يماجرا

 »دونيم باند« لهيدر همان بانك صادرات، به وس
دوست،  قيدوست برادر محسن رف قيرف ي(مرتض

سال  ستي) كه به حدود بگرانيو د فاضل خداداد
گردد، هنوز فراموش نشده است. تخلفات  يم بر شيپ

 يدر شهردار» مستضعفان اديبن«مستمر و گسترده در 
 ،»مايصدا و س«از بانكها، در  ياديتهران، در تعداد ز
و  يزديمحمد  استير(دوران  يدر دستگاه قضائ

بود كه  وستهي) و وزارت ارشاد و ... به وقوع پينيراز
گذشته در  انيسال ياز آنها ط يهائ تنها گوشه

متقابل  يها يافشاگر انيدر جر ايمطبوعات و 
. افتضاح بزرگ باند ديبرمال گرد يحكومت يجناحها

كه  1380) در سال تي(شهرام گ يريشهرام جزا
و » اه آقازاده«اله ها،  تيآ« زا ياديتعداد ز ريدامنگ
 يبه صورت تيابود، در نه ميمجلس رژ ندگانينما

از همدستان و  چكداميكه نه تنها ه افتي »صلهيف«
 يمقامات و مسئوالن باال انيدر م يو كانيشر

مورد محاكمه قرار نگرفتند بلكه صدها و  يحكومت
به فساد و ثروت  زين يريهزاران نفر امثال شهرام جزا

تنها باند  زيشان ادامه دادند. چنان كه اكنون ن يزاندو
كه با كاربرد همان  ستندينبوده و ن »ايآر -يخسرو«
و  ها يبه دزد يريشهرام جزا يها و شگردها وهيش

 نهاي. عالوه بر اازندي يبزرگ دست م يها اختالس
راجع به سوء استفاده  زداريعباس پال يها يافشاگر

و از جمله  ميرژ قاماتده ها نفر از م عيوس يمال يها
كه  شيسرشناس، در سه سال پ ينفر از آخوندها 9

عاقبت خفه و خاموش  يول ختيبرانگ يجنجال بزرگ
حكومت،  نيآنست كه ا يايگو يبه روشن د،يگرد

كه همه اركان آن،  ياساسأ قصد و توان مقابله با فساد
  را فرا گرفته است، ندارد. نياز باال تا پائ  
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استبداد است.  تيتداوم حاكم گريد يفساد، رو رواج
به فساد هستند و عمأل آن  يخودكامه، متك يمهايرژ

نبود  ،يدهند. فقدان نظارت مردم يرا گسترش م
و  ياسيو س يصنف ،يمستقل مدن يرسانه ها و نهادها

 ياعتراض و انتقاد، فضا يسركوب مستمر صداها
فساد  انواعو گسترش پرورش  يرا برا يمساعد اريبس

 ميآورد. رژ يبه وجود م ياجتماع يهايو بزهكار
ضمن  ست،ين يقاعده مستثن نياز ا ياسالم يجمهور

و دولت را هم  نيد قيو تلف يمذهب ياكاريآن كه ر
 يحداقل مرزها م،يرژ نيبر آن افزوده است. در ا

بخش  ،يو امر عموم يامر خصوص نيب يو قانون يعرف
مخدوش  ،يو عموم يو بخش دولت يخصوص

 يو شركتهائ ادهايبن ت،يوضع نياست. در ا دهيگرد
 يهستند و نه عموم يشكل گرفته اند كه نه خصوص

هر دو بهره گرفته و به  ازاتياز امكانات و امت يول
فارغ از هر گونه نظارت و  ،يائيماف يصورت باندها

از اقتصاد و جامعه چنگ  يكنترل بر بخش بزرگ
  انداخته اند.

دولت  م،يرژ نيكه در دهه اول استقرار ا يحال در
 رانگر،يحاكم بر آن و استمرار جنگ و ديشد يگرائ
و فساد فراوان  يدولت ازاتيها و امت ساز رانت نهيزم

در  »ياقتصاد ليتعد« استيس يبود، با آغاز اجرا
متعارف  يها حذف مقررات و كنترل ،يبعد يها دهه
و اعمال  يتدول يها بنگاه يساز يخصوص ،يقانون

 يرا برا يمساعدتر طيشرا ،»يمال يخودگردان«طرح 
آشكار و پنهان  يانواع سوء استفاده ها و تخلفات مال

از  يروال همچنان ادامه دارد. به بها نيآورد. ا ديپد
 يها يمنابع و دارائ ليو م فيدست رفتن فرصتها و ح

 شتريب يروز هيفقر و س ليتحم متيو به ق يعموم
اختالس، ارتشا و قاچاق  ،يجامعه، دزد تيراكث يبرا

 هيانباشت سرما »يعاد« يها و شگردها وهيعمأل به ش
و  كانيحكومتگران و شر يكالن برا هاي ثروتها و 

  شده است. ليوابستگان آنان تبد
 ينژاد، كه برا يكار آمدن دارودسته احمد يرو با

 يها بيج »غمايخوان « نيتصاحب سهم خود از ا
مانده ضوابط و  يخته بودند، باقهم دو يگشادتر

نهاده شد: سازمان  رپايدر عمل ز زين يقانون باتيترت
و بودجه ساالنه  ديگرد ليبرنامه و بودجه عمأل تعط
كه  رآمدد» غنائم«از  يدولت به صورت صندوق

او به هر  رانيو معاونان و وز يجمهور سيشخص رئ
نحو كه بخواهند خرج و پخش كنند، بدون آن كه 

 نيقوان گريدر برابر مصوبات مجلس و د يمالزا
بخش عمده  ،يتيوضع نيموجود داشته باشند. در چن

شده كه در آن  يبه بازار مكاره ا لياقتصاد كشور تبد
 يدرآمدها منيرسد و به  يبه فروش م زيهمه چ

هم پر رونق و سودآور است: خود  اريبس يسرشار نفت
از  يخشفروشد تا ب يارز م» بازار آزاد«دولت در 

ها به  كند، وزارتخانه نيبودجه اش را تأم يكسر
  آن كاال مشغولند،  اي نيواردات ا» مجوز«فروش 
دهد،  يادامه م» تراكم«همچنان به فروش  يشهردار

 نيمربوط به ا يشان به باندها ياربانكها امكانات اعتب
براداران («دارند، سپاه پاسداران  يآن جناح عرضه م اي

 يخود هر كاالئ ياختصاص يسكله ها) در ا»يقاچاقچ
 يرويكند، ن يوارد م ايخواهد صادر و  يرا كه م
شهر  يها ابانيخ ،يضابطه ا چگونهيبدون ه ،يانتظام

به عنوان  يرا جهت پارك خودروها به اشخاص
باور  نانيكه ا يدهد و ... گوئ ياجاره م» پاركبان«

خواهند كه  يو م» است كينزد اريظهور بس«دارند كه 
و بر هم خوردن » امام زمان«از ظاهر شدن  شيپ

كه در واقع  نيا اياوضاع بار خود را ببندند. و 
 يفرصتها برا نياز آخر نانياست و ا كينزد» سقوط«

  .رنديگ يشان بهره م يچپاول و غارتگر
كدام از دستجات  چيكه ه داستيحاكم، پ طيشرا در

 گرند،يكدي بيرق نيو همچن كيكه شر يحكومت
بساط گسترده  نيبه روشدن كامل ا يالقه اع چيه

كوشند كه هر چه  يندارند و برعكس م يتاالنگر
دانند كه  يم كيكه ن رايكنند. ز يآن را الپوشان شتريب

 ريدامنگ تأينهابرخاسته از آن،  يو رسوائ بانيرق يافشا
از  يخواهد شد. بر مال شدن گوشه ا زيخود آنان ن
صورت  يبأ در حالتغال ياركان حكومت ريفساد فراگ

دستجات بر سر مناصب  نيا يكه دعواها رديگ يم
به  يپر سود اقتصاد يتهايموقع ايو  ياسيعمده س
از كنترل آنها خارج  انأياح ايو  دهيحاد رس يمرحله ا

مقاطع مربوط به  ياسيبر اوضاع س يشده باشد. مرور
برشمرده در  يبزرگ مال يها يو رسوائ هايافشاگر
هم  يكنون تينكته است. در وضع نيهم ديمؤ زيباال ن

فاش كردن اختالس كالن در بانك صادرات و 
 يكه در پ »يمبارزه با مفاسد اقتصاد«دوباره  ياهويه

از حادترشدن منازعات  يآن برخاسته است، ناش
آنها خصوصأ در ارتباط با انتخابات مجلس  نيمابيف
از مجلس و  يبخش نيب ديشد ياست. كشمكشها يآت

سو و دولت و طرفداران  كيو رسانه ها از  هيقوه قضائ
با عنوان  شيپ يكه در ماه ها گر؛يد يآنها از سو
اكنون  افته،ياستمرار  »يانحراف انيجر«مقابله با 

 يبرده م شيپ »يمفاسد اقتصاد«مقابله با  يرلوايز
عنوان را علم  نيهم ينژاد كه خود زمان يشود. احمد
كرده  يحكومت كانيو شر بانيرق هيعل شيتهاجم خو

واقع شده  فانيبود، حاال با همان علم مورد حمله حر
و توازن  ياحتمال يها يبا جا به جائ تياست. در نها

 زين اهويه نيحاكم، ا ميدر درون رژ ديجد يقوا
كه خود فساد پرور است و  يميكند. رژ يفروكش م

اند با آن تو يشده، طبعأ نم نهيفساد در اركان آن نهاد
هم  يخي. اما چنان كه تجارب تارزديبه مقابله برخ

تواند به نوبه خود،  يدهد، گسترش فساد م يم يگواه
 هاي رژيم يسقوط و فروپاش عيدر تسر يعامل

  خودكامه باشد

عليه اعدام و سركوب مبارزه 
  كنيم

جمهوري اسالمي باز هم دست به جنايت زد. اينبار داس مرگ 
روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، عزيز حكومت گردن هموطن 
بازداشت شده بود، نشانه رفت.  1386خاكزاد، را كه در سال 

ساله كرد، در حالي امروز در زندان و  29عزيز خاكزاد جوان 
بدون اطالع قبلي و به شكل ناگهاني، به جوخه مرگ سپرده 
 شد، كه بنا به گفته وكيل و خانواده اش، او ابتدا در دادگاه خوي
به اعدام محكوم شده بود، اما در دادگاه تجديد نظر حكم اعدام 

سال حبس و تبعيد به زندان كرمان  5او تغيير كرده و تبديل به 
  .شده بود

جمهوري اسالمي سي و دو سال است كه مردم كشورمان را 
سركوب مي كند. اين رژيم براي ارعاب مردم هر صداي 

اي استمرار حكومتش، چوبه اعتراضي را با گلوله پاسخ داده و بر
هاي دار بر پا داشته و كشتار راه انداخته است. اين حكومت 
سراپا تبعيض، سال هاست كه تيغ سركوب را بدون تبعيض 
عليه همه مردم ايران به ويژه هموطنانمان در مناطق ملي به 
كار مي گيرد. براي جمهوري اسالمي ترك و كرد و لر و فارس 

مسلمان، زن و مرد و ... تفاوتي ندارد. هر و بلوچ، مسلمان غير 
كدام كه بيشتر در مقابل زروگويي حكومت ايستادگي كنند، 
وحشيانه تر سركوب مي شوند. اگر در مناطق ملي سركوب 
وحشيانه تر است به دليل ايستادگي و شدت مقاومت شان در 
برابر حكومت است. اكنون تيغ سركوب متوجه كردستان است 

ست كه به بهانه مقابله با نيروهاي مسلح حزب و چند ماهي ا
حيات آزاد كردستان كه به نام پژاك شناخته شده است، مناطق 
مرزي كردستان بمباران مي شود. در نتيجه اين تهاجم خشن و 
غيرانساني، ده ها تن از مردم عادي در مناطق مرزي كشته 

به شده و تعدادي نيز زخمي شده اند. در همين دو ماهه اخير، 
دليل گشودن آتش توپ بر روي خانه و كاشانه مردم، بخشي از 
زمين هاي زراعتي زحمتكشان اين منطقه، طعمه حريق شده و 
محصوالت زراعي آن ها در فصل برداشت، نابود شده است. 
شكي نيست كه هم، تهاجم وحشيانه به مردم كردستان، با 
اهداف سياسي صورت گرفته است و هم، اعدام هموطن 

زنامه نگار كردمان، كامال سياسي بوده و براي انتقام جوئي از رو
  .جريان پژاك انجام شده است

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، حمله سپاه 
پاسداران به مردم كردستان را محكوم كرده و عمل جنايتكارانه 
و انتقام جويانه جمهوري اسالمي و اعدام عزيز خاكزاد را به 

حكوم دانسته و نسبت به اين بربريت قرون وسطائي، شدت م
ابراز انزجار مي كند. ما بر اين باوريم كه ماشين سركوب 
جمهوري اسالمي جز از طريق مبارزه متحدانه همه 
آزاديخواهان متوقف نخواهد شد، از اينرو از احزاب و سازمان 
هاي سياسي، از فعاالن مدافع حقوق بشر و همه انسانهاي آزاده 
اي كه از كشتار انسانها تنفر دارند دعوت مي كنيم كه دست در 
دست هم عليه سركوب و اعدام در كردستان و در ساير نقاط 

   .ايران، صداي اعتراض خود را رساتر كنند
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  كنيم  از اعتصابات كارگران و مطالبات آنان پشتيباني مي
 توان جمهوري اسالمي را به عقب راند با گسترش مبارزه متشكل و متحد مي

 
  :اند هاي زير دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زده ها و شركت هاي اخير كارگران كارخانه طي روزها و هفته

 
 6 ماندن معوق به اعتراض در) است "مستضعفان بنياد" به وابسته "خصوصي" حفاري هاي شركت از نفتي،كه هاي دكل ◌ٔ سازنده( "سپدك"حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس  *

 (نفر 75ماه حقوق خود دست به اعتراض زده بودند، از كار اخراج شدند (

هاي تهيه شده براي ارائه به بيمه با ميزان  قوقي، مغاير بودن ميزان حقوق در ليستمترو (قطار شهري) اهواز در اعتراض به عدم پرداخت هفت ماه حقوق، عدم دريافت فيش ح *
 ها، عدم امكان استفاده از ساعات استراحت بين كار، عدم پرداخت اضافه حقوق و تبعيض بين كارگران بومي و غيربومي ، حقوق دريافتي، به روز نبودن قرارداد

 ،«كارانه«ندن حقوق و كاهش دستمزد ياقطع قطعات توربين شهريار به دليل معوق ما *

هاي خود و عدم احتساب شرايط سخت و زيان آور هنگام بازنشستگي،  آهنگري تراكتورسازي تبريز،به دليل معوق ماندن چندين ماه حقوق ماهانه ، وضعيت اقتصادي خانواده *
 هاي معوقه ، تبديل به قرارداد دائم، عدم پرداخت بهره وري طوالني كردن مدت قراردادهاي موقت كارگران و كاركنان قراردادي شركت در

 كاغذ پارس به دليل معوق ماندن چندين ماه حقوق، *

 ذوب فلزات ابهر در به دليل معوق ماندن دو سال حقوق، *

هاي انرژي ، تكنولوژي عقب  نه پس از آزادسازي قيمت حاملآرد و نشاسته ياسوج به دليل اخراج كارگران فعلي و كاهش حقوق و دستمزد كارگران، تعطيل واحدهائي از كارخا *
 مانده و ماشين آالت فرسوده،

 ماه حقوق و مزايا و تعطيلي كارخانه، 10فوالد ميبد به دليل معوق ماندن *

 ماه حقوق،  18كارخانه آونگان اراك به دليل معوق ماندن  *

 
 .ها و مطالبات برحق كارگران است ستاي از مبارزات، خوا اين اعتراضات، خود نشاندهنده گوشه

  .اند آميز زده نفر از معلمان شركتي آموزش و پرورش يا معلمان حق التدريسي، براي چندمين روز در هفته جاري دست به تجمع اعتراض 600همزمان بيش از

شكند،  اطالعاتي و انتظامي درهم مي - ب و اعتصابات آنان را با نيروهاي امنيتيهاي بديهي و برحقي، نه تنها اعتراضات كارگران را سركو جمهوري اسالمي در مقابل چنين خواست
، "توهين به مقدسات نظام"، "فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي"، "اقدام عليه امنيت ملي "بلكه عالوه برآن، بسياري از كارگران و فعالين كارگري را با اتهاماتي چون 

  .، بازداشت و روانه زندان مي كند"اختالل در امنيت ملي"، "حمايت از سوي بيگانگان"

ترين شكل خود جريان دارد. تعرض رژيم در  اي يافته است. سركوب جنبش كارگري به عريان دامنه و شدت تعرض و تهاجم جمهوري اسالمي به طبقه كارگر افزايش كم سابقه
و منجمد كردن قانون كار و تحديد دامنه شمول آن، تغيير قانون كار در جهت جايگزين كردن نظام روزمزد با كارمزد و و مسخ » اصالح«عرصه مقررات زدائي از روابط كار، حذف و 

تĤمين اجتماعي و بيمه بيكاري و جلوگيري از شكلگيري هرگونه تشكل مستقل به منظور تامين نيروي كار ارزان، مسئوليت زدائي و طفره رفتن از نقش دولت در عرصه تامين اشتغال، 
داران داخلي و خارجي براي اعمال  مطيع و خاموش و بدون تشكل براي تضمين امنيت سرمايه و سود، بدون برخورداري از تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري و بازگذاشتن دست سرمايه

  .رگونه اجحاف، تبعيض و تعرض به كارگران، افزايش يافته استه

كند. حاصل اين سياست در حال حاضر افزايش گراني  ، آشكارا بار بحران ساختاري اقتصاد ايران را بر دوش كارگران و زحمتكشان منتقل مي»ها هدفمند سازي يارانه«پيامدهاي طرح 
هاي توليدي و طبعأ گسترش بيكاري و بيكارسازي از سوي ديگر است. همزمان دستمزد واقعي كارگران كاهش  لي گروه زيادي از بنگاهو تورم از يك سو و كاهش شديد توليد و تعطي

  .كند موت خالي ميمي يابد، و تورم افسارگسيخته و گراني سرسام آور نيز باقيمانده قدرت خريد كارگران و زحمتكشان را مي بلعد و سفره آنان را از قوت الي

ناچيز نيز به   باشد، همين حقوق كند، در شرايطي كه تنها راه ادامه زندگي بخور و نمير كارگران، همان حداقل حقوق دريافتي شان مي در شرايطي كه فقر و گراني در جامعه بيداد مي
داران رانت خور و دولت حامي آن ها با  ران و دولت تبديل گرديده است. سرمايهدا موقع به كارگران پرداخت نمي شود. تعويق و عدم پرداخت دستمزد كارگران به سياست رايج سرمايه
  .كنند گذارند، حق حيات آنان را انكار و مرگي تدريجي را بر آن ها تحميل مي پيشبرد اين سياست، فشارهاي معيشتي و اقتصادي سنگيني را بر دوش كارگران و خانواده آن ها مي

تگي موثري در مقاومت و مبارزه كارگران در مقابله با وضعيت فالكتبار حاكم بر زندگي آنان دارد. گسترش اعتصابات كارگري هرگاه بتواند همبس اعتصابات كارگري سهم مهم و
داران رانت خور و  ارفرمايان و سرمايهتواند ك كارگران را جلب و آنان را در سطوح مختلف مانند كارخانه هاي منطقه و يا يك رشته و يا در ابعاد سراسري متحد و متشكل سازد، مي

  .دار كشور تبديل شده است ، به عقب براند و مطالبات كارگران را متحقق كند دولت حامي آنها كه خود به بزرگترين سرمايه

اي خواست همه  هائي كه ذكر آن رفت، به گونه كارخانه هاي كارگران در اين اعتصابات و اعتراضات محدود و محصور به چند كارخانه و يا بنگاه اقتصادي نيست. مطالبات و خواست
  .كارگران در سراسر ايران است

هاي كارگران  هاي نامبرده، خواستار تامين مطالبات و خواست ها و شركت كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن حمايت از اعتصابات و مبارزات كارگران در كارخانه
  .كند ب كارگران و اخراج و دستگيري آنان را قوياً محكوم مياعتصابي است و سركو

ها و نهادهاي مدافع حقوق كارگران را به دفاع مشترك از حقوق و مطالبات كارگران ايران فرامي  ما همه جريانات اپوزيسيون چپ، دموكرات و ترقيخواه ، فعالين كارگري، تشكل
  .حقوق كارگران صميمانه مي فشاريمخوانيم و دست ياري آنان را در دفاع جمعي از 
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  تبعيض و استثمار 
 زنان در جهان

 

 ناهيد جعفرپور
 

 زنان در جهان سوم
صدها سال است كه زنان در سرتاسر جهان تحت ستم و 
تعقيب رنج ميبرند، استثمار ميشوند، مورد تهديد قرار مي 
گيرند و از آنها سوء استفاده ميشود. در حاليكه زنان در 

برابري كشورهاي صنعتي بخشا موفق شده اند به حداقل 
حتي اگر روي كاغذ دست يابند، شرايط زنان در جهان 

 .سوم همچنان چون گذشته همواره فاجعه بار تر ميگردد
به ويژه در زمينه اقتصادي نابرابري و بي عدالتي اجتماعي 
در ميان زنان چشمگير است: در سطح جهان زنان ميان 
دو سوم و سه چهارم تمامي مشاغل را انجام مي دهند و 

مواد غذائي جهان را ( در كشورهاي در حال توسعه  45%
% از درآمد 10%) توليد مي كنند. اما تنها 80حتي تا 

% از كل 1حاصل از توليدشان را دريافت مي كنند و تنها 
 .مالكيت خصوصي را در اختيار دارند

بنابراين زنان براي بخش بزرگي از كارشان مزدي دريافت 
فرزندان و در جهان سوم  نمي كنند: خانه داري، تربيت

همچنين كار زراعي عمدتا به عهده زنان است. آنها حتي 
از كمك هاي نقدي براي توسعه به هيچ وجه برخوردار 
نمي شوند: وام ها غالبا به مردان داده ميشوند. زنان با 

% بيشتر از مردانشان كار زراعت را 82وجود اينكه غالبا تا 
حاصله از پروژه هاي  انجام مي دهند اما حقي در سود

  .توسعه را ندارند
غالبا زنان كارگر يا بعنوان كارگران مزد ارزان در كارخانه 
جاتي كه اكثرا مالكينش كنسرن هاي غربي مي باشند، 
كار مي كنند و يا از طريق فروش سبزي جات و كارهاي 
دستي و يا خود فروشي امرار معاش مي نمايند. به ويژه 

ي آسياي شرقي با پشتيباني زنجيره در برخي از كشورها
هتل هاي بين المللي و شركت هاي هواپيمائي از زنان و 
كودكان تهيدست براي سكس توريسم سوء استفاده مي 

 .گردد و منافعي فراوان حاصل مي گردد
در سرتاسر جهان بيش از يك ميليارد انسان دچار سوء 

ان از نفر در جه 50000تغذيه مي باشند و تقريبا روزانه 
سوء تغذيه جان خويش را از دست مي دهند. غالب اي 
اين افراد زنان و كودكان مي باشند. در بسياري از فرهنگ 
ها مردان ارزششان بسيار بيشتر از زنان است و در ابتدا 
مردان بايد سير شوند و با پس مانده غذا زنان شكم خود 

 %21را سير نمايند به همين منظور مثال در شمال هند 
% فرزندان پسر دچار سوء تغذيه 3فرزندان دختر و تنها 

مي باشند. در بسياري از كشورها سوء استفاده و آزار 
شديد زنان و دختران امري مشروع است. براي مثال 
كتك زدن زنان و دختران از سوي مردان بنفع عفت 
خانواده و جامعه است و امري طبيعي است و از مجازات 

قتل هاي ناموسي، فروش دختران و  برخوردار نيست و يا
ده ها خشونت خانگي و اجتماعي. ميليون ها دختر در 
كشورهاي جهان سوم ختنه مي شوند تا بدينوسيله از 
آنها زني مطيع و تحت فرمان و امين به شوهر ساخته 
شود. از آنجا كه ختنه زنان غالبا بصورت سنتي و با آالت 

الئي از دختران به غير بهداشتي انجام مي شود آمار با
خاطر خونريزي شديد جان خود را از دست داده و يا 
تمام عمر دچار نقص عضو و بي حسي در ناحيه شكم 
گشته اند. وضعيت زنان در مناطق جنگي وحشتناك تر از 
موقعيت هاي عادي است تجاوز به زنان ووو از جمله 
آسيب ها است كه در برابر آن از سوي جامعه ملل سكوت 

 .ار استبرقر
آزار و اذيت و تعقيب سيستماتيك زنان در بسياري از 
كشورها مانند هندوستان جائي كه فرزندان دختر سقط 
گشته و يا پس از تولد كشته مي شوند، امري عادي است. 
زيرا كه در اين كشورها براي فرزند دختر بهنگام ازدواج 
بايد جهيزيه زيادي چه نقدي و چه كاالئي به خانواده 

ماد پرداخت شود اما براي فرزند پسر بر عكس است. دا
افزون بر اينكه فرزند پسر در آينده سرپرست و در 
حقيقت بيمه دوران پيري والدين است. در هند هنوز هم 
زنان زماني كه جهيزه كافي نپرداخته باشند و يا خانواده 
زن تهيدست باشد و قادر به پرداخت جهيزيه نباشد و يا 

به همراه شوهرانشان سوخته مي شوند.  زن سركش باشد
تعقيب قضائي اين گونه قتل ها با وجود اينكه در قوانين 
هند ممنوع است اما غالبا به لحاظ مسائل فرهنگي انجام 

 .نمي گيرد
طبق گزارش سازمان ملل متحد آمار قتل زنان در 
سرتاسر جهان همواره در حال افزايش است ( طبق آمار 

. در هند، پاكستان، آلباني و بسياري %)52اخير در حدود 
  .از كشورهاي عربي اين آمار چشم گير است

در حاليكه فقر در جهان سوم در حال رشد است و هر 
روز انسانهاي بيشتري ساكن مخروبه ها و زاغه هاي 

شوند، بسياري از اين كشورها ميلياردها  حاشيه شهرها مي
پاكستان و  كنند: هند و دالر براي تسليحات هزينه مي

  .باشند چين قدرت اتمي مي
شرايط زنان در اين كشورها ( گذشته از تغييرسيستم 

در سطح كالن اين كشورها) تنها سياسي و اقتصادي 
هاي  تواند از طريق استقالل اقتصادي زنان، فرصت مي

آموزش و آگاهي زنان به حقوقشان از جمله ازطريق 
 .د يابدهاي هدفمند توسعه ارتقا و بهبو پروژه

واقعيت: اگر جائي در جهان اقليتي قومي اين چنين مانند 
زنان تحت آزار و تبعيض و تعقيب قرار مي گرفت، 
سازمان هاي بين المللي مطمئنا مدتها بود كه يا به 
تبيض كنندگان حمله نموده و يا حداقل بعنوان نسل 
كشي اعالم جرم نموده بودند. اما زماني كه حقوق انساني 

دخالت  "دشه دار مي شود طرفداران و حاميان زنان خ
پليس هاي  "و  "صلح خواهان "و  "هاي بشردوستانه

چشم هاي خود را مي بنندند. زيرا كه آنان خود  "جهان
  .از استثمار زنان نفع مي برند

بنا براين جمع بندي نقش اجتماعي زنان و موقعيت آنها 
و در جهان سوم از طريق فاكتور هاي زير خالصه 

 :مشخص مي شود
 

/ زنان كار اجتماعي ضروري را بدون دريافت درآمدي الف
  .قابل مشاهده و درآمدي شخصي انجام مي دهند

 
ب/ زنان چه به لحاظ حقوقي و چه به لحاظ اجتماعي و 
چه به لحاظ اقتصادي بسيار پائين تر از مردان قرار 

اند و در بسياري از كشورها حتي آن حقوق حداقل  گرفته
 .وشته شده در باره زنان هم به هيچ وجه اجرا نمي شودن

/ حضور زنان در فرهنگ آموزشي و فرهنگ سياسي يا ت
 .بسيار كمتر از مردان است و يا اصوال وجود ندارد

/ نقش زنان در تمامي عرصه ها به لحاظ موجوديتشان س
 و به لحاظ جنسيتشان در غالب كشورهاي جهان سوم از

  برخوردار است اهميت بسيار محدودي
/ زنان به لحاظ موقعيت اجتماعيشان در بخش صنايع ش

به لحاظ دستمزد و ساعات كار نسبت به مردان ( چه در 
كارخانه جات و چه توليد در خانه براي كارخانه جات و 
چه كار براي بازتوليد نيروي كار و...)بشدت استثمار مي 

ب نمي شوند و غالبا كار آنها در آمار هاي رسمي بحسا
 .آيد
 
 شرايط زندگي 

/ كار زنان در روستا ها و كارخانه جات : كار زنان بر الف
روي مزارع، خانه داري، مراقبت از فرزندان و سالمندان 
خانواده، كيلومتر ها راه رفتن براي تامين آب خوراكي و 
ابزار سوخت ( هيزم و..)، تهيه آرد براي نان، جمع آوري 

تامين خوراك روزانه، ذبح  ميوجات و سبزي جات براي
حيوانات اهلي براي تهيه گوشت، تعمير و دوخت البسه و 
وسائل خواب ( تشك و لحاف)، صنايع دستي چون سبد 
و فرش و گليم و.....مي باشد و غالبا زنان در اين بخش به 
كار توليد مواد غذائي روي مزارع و همچنين كارهاي 

فروش اين  دستي براي ارائه به بازار هاي محلي و
محصوالت در آن بازار ها يا توليد براي واسطه ها 
مشغولند. غالب همسران اين زنان به بخش صنايع شهرها 
رفته و دركارخانه جات و يا مزارع صنعتي بكار مشغول 
شده و از اين روي بار سنگين گذران امور خانواده و 
سرپرستي خانوار به عهده اين زنان است. با افزايش 

مردان در جهان سوم مسئوليت كار بر روي زمين بيكاري 
و تجارت خرد در بازار هاي محلي از زنان گرفته شده و 
اين مسئله خود باعث شده است كه زنان موقعيت 
اجتماعي خود را در خانواده از دست بدهند. زمان 

تا  15متوسط كار زنان در بخش روستائي روزانه ميان 
زنان كارگري روبرو مي ساعت مي باشد. در شهرها با  16

شويم كه بعنوان كارگر كارخانه ( معموال در بخش بسته 
بندي) خدمتكار، دست فروش، پرستار، سكرتر، معلم، 

  .كارگر ساختماني و تن فروش ..... مشغول بكارند
/ آموزش: درجه بيسوادي زنان باال تر از درجه ب

 بيسوادي مردان است. وزنه آموزش زنان بيشتر بر آموزش
 .تعليم و تربيت و مشاغل مراقبت هاي ويژه استوار است

/ موقعيت اجتماعي: مدل زن خانواده كه پاداشش مادر پ
بودن و جنسيتش است و فضيلتش پاكدامني، بكارت، 

 .فرمانبرداري، زرنگي و باروري اش مي باشد
/ موقعيت حقوقي: غالبا هيچ تضمين حقوقي براي ت

ر قوانين وجود ندارد بلكه برابري زنان با مردان در براب
برعكس بيشتر يك سري قوانين بشدت افراطي مانند 
قانون ارث، قانون ازدواج و طالق و قانون مالكيت و.... بر 
زندگي زنان حكمفرماست. بخصوص در قانون طالق و 
حضانت فرزند زنان بشدت تحت فشار بي قانوني قرار 

از سنن و دارند و اگر قانوني هم اجرا ميشود برخواسته 
فرهنگ و دين ووو كه خود شرايط صددرصد بي حقوقي 

 .و پايمال شدن حقوق انساني را براي آنان به همراه دارد
/ بهداشت و سالمتي: به لحاظ رشد فشار كاري و س

حاملگي هاي متعدد درجه طول عمر زنان در كشورهاي 
  .در حال توسعه در مقايسه با مردان بسيار پائين تر است

ي: جنبش هاي زنان ختنه زنان در كشورهاي / جنسش
جهان سوم را بعنوان يك ويژگي آشكار جنسي كه از 
سوي ديگري تصميم گيري ميشود و تحت پيگرد قانوني 

  13 بقيه در صفحه قرار نمي گيرد ارزيابي مي كنند. 
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  دو خاطره از
  سعيد سلطانپور

  و
 مهرداد پاكزاد

 

 محمد اعظمي

 

 
 

امروز عكسي را ديدم كه به شدت دلتنگم كرد. اين 
عكس ياد ياران از دست رفته را در اعماق وجودم 

زنده كرد. به رغم اينكه تا كنون هزاران نفر از  دوباره
اند، با وجودي  هموطنانمان از دم تيغ حكومت گذشته

كه كشتن مردم را برايمان به امري روزمره بدل 
اند، هنوز باورم نمي شود كه به اين سادگي  كرده

بتوان جان انسانها را گرفت. هر چه از مرگ عزيزانم 
 برايم آنهادست رفتن  بيشتر مي گذرد، بار كابوس از

 تر افزون بيداد، همه اين آوار از خشمم و تر سنگين
   .شود مي
 

در اين عكس از راست به چپ: حمزه فراهتي، مهرداد 
پاكزاد، سعيد سلطانپور و دو تن ديگر كه براي من 

اند، ديده مي شوند. من در زندان با سعيد در  ناشناخته
ر، هنگامي كه يك بند نبوده ام. او را در زندان قص

نوبت حمام داشتند، ميديدم. راه حمام زندانيان سياسي 
گذشت. ما هم اين فرصت را  از حياط بند ما مي

غنيمت شمرده براي ديدارشان از راه دور بسيج 
شديم. زندانيان حق احوالپرسي و حتي لبخند و  مي

سرو دست تكان دادن به يكديگر را نداشتند. سعيد 
. گرفت مي هيچ به را زندانبانان هدهند آزاراين ضوابط 

 چهره به را او اما بودم، آشنا سلطانپور سعيد نام با من
. هنگام عبور از حيات زندان از او به شناختم نمي

 كه آن بدون آمد،خاطر غرور و صالبتش خوشم مي 
 ايستادگي امروز، همچون دوره آن در. كيست بدانم
 ارزش زندانيان اوليه حقوق از دفاع و استبداد برابر در

 ارزش ها مقاومت اين براي من و داشت واالئي

و با فريدون ا كه دانستم بعدها. شدم مي قائل زيادي
 و آشنابرادرم همبند بوده و از اين طريق با من دورانه 

 در. است شناخته مي چهره به مرا شباهتمان، واسطه به
 مي ما بند از حمام به رفتن براي كه روزهايي از يكي
 و صورت و سر با افتاد من به چشمش زماني شت،گذ

 اين براي پليس زمان آن در. كرد احوالپرسي دست،
 باال، محكوميت زندانيان ما با ها "شكني قانون"ه گون
 زندانيان به بيشتر. گذاشت مي سر به سر كمتر

 به را او خاطر همين به. داد مي گير پائين محكوميت
 زندان بانينگه به من، با احوالپرسي "جرم"

 پس من. بودند داده هم گوشمالي گويا و فراخواندند
دانم چرا به  ختم. نميشنا چهره با را او ماجرا، اين از

رغم اين كه در اين ماجرا هيچ نقشي نداشتم، احساس 
گناه مي كردم. اين هم يكي از عوارض استبداد است. 
افراد بار شرم نداشته مستبدان را نيز بر دوش مي 

 آنانبدون اين كه در زشتي و پليدي اعمال كشند، 
 نكرده تنبيه مرا كه همين. باشند داشته نقشي هيچ
 باور شايد. بودم شرمنده خود آگاهند، در ناخودبود

 بزرگ كشتار جريان در بگويم اگر نباشد كردني
 كه اين از اسالمي، جمهوري توسط سياسي زندانيان

 شند،بك نيز مرا تا ام نبوده حكومت دسترس در
 انقالب از پس متاسفانه. كردم مي "گناه" احساس

. او در ببينم حضوري را سعيد نكردم فرصت گاه هيچ
 اقليت سازمان با ئيجريان انشعاب در سازمان فدا

 چندي و دستگير اش، عروسي مراسم در و شد همراه
قلب مهربانش با گلوله استبداد  60خرداد  31 در بعد

  .از تپش باز ايستاد
 

اد پاكزاد را اما خوب مي شناختم. انساني شوخ مهرد
طبع، شاداب، مهربان و صميمي بود. اولين بار او را در 

در زندان جمشيديه ديدم. او ستوان يكم  1353سال 
ارتش بود كه در اداره ضد اطالعات ارتش كار مي 
كرد. به دليل فعاليت سياسي و رد و بدل كردن كتاب 

مپزشك و سرگرد ارتش با حمزه فراهتي، كه دكتر دا
بود، دستگير شده بودند. هر دو در زندان جمشيديه 
بودند. در زندان جمشيديه، ابراهيم محجوبي كه 

 رضا ئي،پزشك وظيفه بود همراه با اسماعيل ختا
 نامشان كه ديگري تعداد و بلدي يداله ستوده،
 مي نگهداري مخصوصي بند در است، شده فراموشم
 را، وظيفه نظام خدمت مشغول افراد و ارتشيان. شديم
 جمشيديه در آنها، محكوميت شدن قطعي از پيش

. معموال در اين زندان، كه كردند مي نگهداري
زندانيان زير دادگاه و محكومين زير يك سال را در 

 بسيار بازي سياه و شوخي كردند، مي نگهداري آن
. بود ها بازي سياه اين پاي يك هم مهرداد. بود رايج
 ها شوخي تيغ. بود درسي حاوي هم ها بازي ينا عموم

كه در  بار يك. گرفت مي نشانه را واردان تازه گردن
گروه هاي چند نفره مشغول مطالعه جمعي و 

هاي انتقال تجربه بوديم، يكي از زندانيان اعالم  كالس
كرد كه افسر ضد اطالعات وارد بند شده است و دارد 

 نبودند، ريانج در كه كساني. آيد به طرف ما مي
 سوراخي هر در را خود هاي يادداشت و شده دستپاچه

دند. در اين هنگام مهرداد كر پنهان بود، دست دم كه
 شيطنت ئياز جلوي ما گذشت و با لبخندي كه دنيا

 پريده رنگ و مضطرب واردان تازه با بود آن در
 حمله بعد و شد سكوت اي لحظه. كرد احوالپرسي

 مي گفته عملي به گيري چربي( گيري چربي براي
 فشار تنبيه براي را فرد بدن گوشت و پوست كه شد
 به را او حسابي و شد آغازاندند) چرخ مي و داده

 ويژه به شوخي اين درس. دادند گوشمالي شوخي
 بايد پليسي شرايط در كه بود اين واردين تازه براي

 پيش از حركتي و عمل هر براي و بود آماده هميشه
 فريدون با او. نديدم قصر در را مهرداد. داشت توجيه
لش مطلع احوا از مان خانواده طريق از و بود همبند

 آمد اروپا به زندان از آزاديمي شدم. مهرداد پس از 
 خلق فدائي هاي چريك سازمان چارچوب در و

 فراهتي حمزه و سلطانپور سعيد همراه به هائي برنامه
 رابطه در كه سعك اين. كردند برگزار شاه رژيم عليه
. دارد تعلق دوره همين به ام، نوشته را مطلبم آن با

 بخش در و بود ئيانز انقالب با فداا پس مهرداد
 در. كرد مي فعاليت سازمان نظامي پرسنل تشكيالت

 به تشكيالتي ماموريت براي بار چند مقطع اين
 تشكيالت در مسئوليتم دليل به را او من آمد خوزستان
 مهرداد بگويم كه است جالب. يدمد مي خوزستان،

 نمي دگم تشكيالت هاي چارچوب برايش گاه هيچ
اش را فراتر از  شد. او روابط عاطفي و انساني

هاي تشكيالت و هر مشي سياسي مي  چارچوبه
دانست. او در اهواز عموما پس از انجام وظايف 
تشكيالتي اش، پيش فريدون برادرم، كه با تشكيالت 

 مي داشت، فعاليت كارگر طبقه اديآزپيكار در راه 
رداد پس مه. گذراند مي او با را آزادش وقت و رفت

 پيروان با اكثريت،– ئياناز انشعاب در سازمان فدا
 مركزي كميته عضو او. كرد مي فعاليت آذر 16 بيانيه

 كميته در و بود دبيران هيات و سياسي هيات منشي و
 نيز من. بود سازمان نظامي پرسنل مسئول امنيتي، ويژه
 از پيش تا داشتم، مسئوليت ها ارگان اين همه در چون
روجم از ايران، به طور مرتب او را مي ديدم. در اين خ

دوره هم رابطه عاطفي ام با او قوي تر و هم شناختم از 
 به ضربه جريان در او. شد تر عميق خوبش لئخصا

 الس در ذر،آ 16 بيانيه پيرو ايران، خلق يانئفدا سازمان
دستگير و قهرمانانه زير شكنجه مقاومت كرد و  1362

 .ايستاده به خاك افتاد 1364در سال 
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  نامه سرگشاده به هيئت سياسي حزب دموكرات كردستان
 

 !دوستان گرامي
در جريان اعتراضات مردم و جنگ در ليبي كه به 
سرنگوني قذافي انجاميد، شما، طي اعالميه اي در تاريخ 

، مواضع 2011برابر پنجم سپتامبر  1390شهريور  14
جديدي را اعالم داشته ايد كه نه تنها با سياست ها و 

ات حزب دمكرات كردستان ايران(پيش از انشعاب) نظر
بلكه با مواضع تا كنوني خود شما نيز فاصله چشم گيري 
دارد. در اين اعالميه از كشورهاي قدرتمند خارجي تقاضا 
شده است به كمك مردم كرد بيايند تا كردها را از سلطه 
حكومت هاي مستبد آزاد كنند. شما در اين اعالميه گفته 

راه را هموار  شوراي امنيت  1973ي  ور قطعنامهصد "ايد: 
ساخت تا هواپيماها و هليكوپترهاي نظامي آمريكا و 

پايگاههاي   حمالت خود را به  و بريتانيا بالفاصله  فرانسه
هوايي و دريايي و محل تجمع نيروهاي نظامي ليبي آغاز 

سپس با دركي خوشبينانه نتيجه گرفته ايد كه  "نمايند.
ي اين تصميم بجاي شوراي امنيت و اقدام  در نتيجه"

اديخواهان سرگرم تالش  ي آز بموقع پيمان ناتو .... جبهه
شده اند. در ادامه  "جهت تثبيت حاكميت جديد در كشور

همين اعالميه، حل مساله ملي در كردستان را با جدائي 
از ايران و برپائي يك كشور مستقل كرد متشكل از چهار 

، سوريه و تركيه مرتبط دانسته و نوشته كشور ايران، عراق
ي  سرزمينش در پي يك توافقنامه  ملت كرد كه "ايد: 

استعماري و بر خالف خواست و تمايل خويش ابتدا ميان 
دو امپراتوري ايران و عثماني و سپس ميان چهار كشور 

است، از دير   تقسيم شده  و عراق و سوريه  ايران و تركيه
  عيين سرنوشت خويش مبارزهباز در راه كسب حق ت

هاي سركوب  ترين شيوه كند و دراين راستا با ددمنشانه مي
و در پايان چنين تقاضا  "است.  شده  عام مواجه و قتل

ي  ما ضمن ابراز خوشحالي از پيروزي مبارزه "كرده ايد:
شوراي امنيت در  1973ي مردم ليبي و حمايت از قطعنامه

شوراي امنيت   آنيم كه با اين كشور، خواستار  رابطه
مسئوليت "همين اصل   سازمان ملل متحد با اتكا به

خطر همكاريهاي شوم دولتها و سركوب از  "حمايت
 "سوي حاكمان را از ملت كرد دور سازند

دمكراسي براي "حزب دمكرات كردستان ايران با پرچم 
شناخته شده است.  "ايران و خودمختاري براي كردستان

آن دكتر عبدالرحمن قاسملو، حل مساله رهبر جانباخته 
كرد ها را در چارچوب ايران آزاد و دموكراتيك عملي مي 
دانست. تاكنون هم هيچ يك از رهبران حزب در هر دو 
بخش آن، ادعايي غير از اين نداشته اند. جايگزيني شعار 
خودمختاري با فدراليسم هم تغييري بنيادي در اين 

كرات كردستان ايران كه واقعيت نداده است. حزب دمو
شما خود را ادامه دهندگان راه و آرمان آنان مي دانيد، 
همواره با اتهاماتي كه از جانب حكومت جمهوري 
اسالمي و برخي جريانات ناسيوناليست افراطي، به اين 

حزب زده مي شد، پاسخ هاي مسئوالنه اي داده است. 
اين حزب در گذشته، از تبعيض و ستم و خشونت 

وري اسالمي و سركوب بي امان آن، دليلي براي جمه
  .نساخت» كردستان بزرگ«افتادن به دام شعار 

اما در اين اعالميه پرسش انگيزتر از هر چيز، دعوت براي 
دخالت نظامي در ايران و سپردن وظايف مبارزاتي مردم و 
هموطنان كرد در كردستان ايران، به نيروهاي نظامي 

ت. يعني همان قدرت هائي كه قدرتهاي بزرگ جهاني اس
تاكنون منافع سلطه گرانه خود را آئينه اعمال و رفتار خود 
مي كرده اند. اين قدرتها كه تا ديروز منافع شان را در 
دفاع از مستبدان منطقه از جمله بن علي و مبارك و 
قذافي مي ديدند، امروز، در سايه خيزش مردم، وجود آنها 

ي مي كنند. در ليبي، همين را مخل برنامه خود ارزياب
قدرت هاي خارجي براي تامين منافع خود، در جريان 

شوراي امنيت سازمان ملل،  1973اجراي همان قطعنامه 
از آن عدول كرده به دخالت در تعيين سرنوشت مردم 
ليبي كشيده شدند و امروز براي قراردادهاي نفتي و غير 

ي كوشند نفتي با يكديگر مسابقه گذاشته و هر كدام م
 .نيروي نزديك به خود را در اين كشور تقويت كنند

سازمان ما كه خود را مدافع حق شهروندان هر كشور، در 
 ةتعيين سرنوشت خويش، بر اساس اراده و انتخاب آزادان

آنها مي داند، بر اين باور است كه حمايت و پشتيباني بين 
ت المللي از مبارزه مردم ايران، مجوز دخالت در سرنوش

مردم را، به هيچ قدرتي نمي دهد. استقرار دموكراسي به 
خود مردم ايران و با مبارزه و راي و اراده آنان  ستد

برقرار مي شود. هر گونه دخالت خارجي با هر بهانه اي به 
منظور آلترناتيو سازي از خارج، به استبداد ديگري مي 
 انجامد كه پيش از آنكه قدرت و تكيه اش به مردم ايران

باشد، چشم به فرمان قدرت هاي خارجي خواهد دوخت. 
باوريم كه امروز بيش از هر زمان ديگري،  ينما بر ا

مردم در تعيين مقدرات يك  ةحاكميت ملي با معيار اراد
  .كشور تعريف مي شود

 
  !گرامي دوستان

حزب دمكرات كردستان را متحد خود در مبارزه براي  ما،
تيك براي همه ايرانيان، با هر ايجاد ايراني آزاد و دمكرا

مليت و مرامي مي دانيم. ايراني كه در آن از تبعيض ملي 
اثري باقي نماند. ايراني كه اداره امور مناطق محتلف، به 

 ومنتحبان محلي از جمله در شكل فدراتيو سپرده شود 
اختيارات دولت مركزي محدود به اموري گردد كه مربوط 

فارسي به عنوان زبان به كل كشور است. از زبان 
مشترك مردم ايران استفاده شود و آموزش زبان مادري 
در مناطق ملي، با توجه به اكثريت جمعيت هر منطقه 
صورت گيرد. چنين آينده اي تنها از طريق اتحاد و 
همكاري نيروهاي سياسي و پيشرفت مبارزات دمكراتيك 

 و آزاديخواهانه امكانپذير است. بر همين اساس هم در
 :پيام به كنگره شما نوشتيم

انتظاري كه از كنگره شما دوستان گرامي وجود دارد  "
گام برداشتن در جهت اتحاد عمل در صفوف جريانات 
مدافع دموكراسي در يك ائتالف بزرگ براي استقرار 
دموكراسي است. الزمه چنين هدفي توافق حول منشوري 

اي است كه بر جدائي دين از دولت، تامين آزادي ه
حقوق برابر شهروندان  تامينسياسي و فردي و اجتماعي، 

كشور، تامين برابري زنان با مردان و رفع تبعيض ملي و 
تامين حقوق مليت ها و ... را مورد تاكيد قرار دهد. ما 
ترديدي نداريم كه بدون اتحاد نيروهاي چپ و دموكرات 
حول چنين منشوري و بدون حضور و مشاركت فعال و 

مردم به نتيجه  انهاين نيروها، جنبش آزاديخواه متحدانه
 ".مطلوب دست نخواهد يافت

با ناباوري در اعالميه شما مي بينيم كه به جاي  امروز
گام برداشتن در اين راستا و مشاركت در اين پروژه، چشم 
به راه قدرت هاي خارجي براي نجات مردم كرد در 

تحوالت در كردستان ايران، نشسته ايد. چنين نگاهي به 
ايران، با پروژه نيروهاي سياسي آزاديخواه و دموكراتيك 

از جمله با پروژه شما دوستان، خوانائي ندارد. ما  ،كشور ما
به دليل آشنائي ديرينه با رهبران و كادرهاي حرب 
دموكرات كردستان، اطمينان داريم كه اين حزب مي 

يعني تواند همچون بنيانگذارانش، بر سنت مبارزاتي خود، 
بر استقالل و آزادي در ايران پاي بفشرد. حقوق مليت 

تبعيض، ستم و نابرابري، تنها با مبارزه  عهاي ايراني و رف
متحدانه زنان و مردان، اقشار مختلف مردم و مليتها و 

  .اقوام ايراني دست يافتني است
مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اميدوار  كميته

ي و رهبري حزب دموكرات است كه هيئت سياس
كردستان، نسبت به مواضع منعكس شده در اين اعالميه 
رفع ابهام نمايد. انتظار دارد اين حزب، ادامه دهنده راه 
دكتر قاسملو و شرفكندي و كادرهاي مبارز جانباخته اش، 

حزب شما، در راه هزاران مبارز دليري  كندباشد. آرزو مي 
مي براي رهايي ساختند، كه براي آزادي از جان خود پرچ

گام بردارد و همانگونه كه بانيان اين حزب، از پرچمداران 
مبارزه در راه استقرار دموكراسي در ايران بوده اند، شما 
نيز هم چنان، در همين جهت حركت كرده، ادامه دهنده 
راه آن ها و تقويت كننده مبارزات دمكراتيك مردم ايران 

ما در اين راستا، همراه شما از هر مليت و مرامي باشيد. 
هستيم و دست همه دوستداران، اعضا، كادرها و رهبري 

  .را بگرمي مي فشاريم "حزب دموكرات كردستان"
 

 مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران كميته
  2011سپتامبر  28برابر  1390مهر  ششم
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  دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان

  2011ر اكتب 21 -  1390مهر  29جمعه 
  

ي  نامه  با عرض سالم و پوزش از تأخير در پاسخ گفتن به
  عزيزان را به  شما، توجه 6/7/1390ي مورخ  سرگشاده

  :نكات زير جلب مي نمايد
  

برابر با  1390ي چهاردهم شهريور  بيانيه  به  ضمن اشاره
  در اين اعالميه"ايد:  حزب ما نوشته 2011پنجم سپتامبر 

كمك   است به د خارجي تقاضا شدهاز كشورهاي قدرتمن
ي حكومتهاي مستبد  مردم كرد بيايند تا كردهارا از سلطه

جا از ماست). راستي، اين مدعارا   (تأكيدها همه"آزاد كنند.
ايد؟ آخر  ي حزب ما درآورده از كدامين قسمت بيانيه

ايد  نقل كرده  ي مزبور در اينمورد از بيانيه  فاكتي كه
با اندك تأمل و تعمق درآن بر   عبارت زير است كه

كشورهاي "  خطاب به  نه  همگان آشكار مي شود كه
آزادكردن از "صحبتي از   است و نه"قدرتمند خارجي

است. واينك  ميان آمده به "ي حكومتهاي مستبد سلطه
  :نص عبارت

  
ي مردم ليبي  ما ضمن ابراز خوشحالي از پيروزي مبارزه"

با   اي امنيت در رابطهشور 1973ي وحمايت از قطعنامه
شوراي امنيت سازمان ملل   اين كشور، خواستار آنيم كه

خطر  "مسئوليت حمايت"همين اصل   متحد با اتكا به
همكاريهاي شوم دولتها وسركوب از سوي حاكمان را از 

   ."ملت كرد دور سازند
  

مي فرمائيد مخاطب ما سازمان ملل   مالحظه  چنانكه
ع ذيصالح بين المللي است و عنوان يك مرج  متحد به
ي ما نيز صرفا دفع سركوب و لشكركشي است.  خواسته

ي تشكيل سازمان ملل متحد نيز رسيدگي  اصوال فلسفه
  دادخواهي ستمديدگان و زجركشيدگان است، وگرنه  به

استمداد از نهادهاي بين المللي ندارند   زورمداران نيازي به
ي مردمان  و كاشانه نهكنند مي توانند خا  و هروقت اراده

  .مظلوم را برسر ساكنانشان خراب نمايند
  

ي شما حزب دمكرات  ي سرگشاده در جائي ديگر از نامه
  است كه اين دليل مورد عتاب قرار گرفته   كردستان به

در حق ملت كرد روا داشته شده، يادآوري   ستمهائي را كه
  يابي بهدست  مبارزات ديرپاي اين ملت درراه  و به  نموده

است. جالب اينجاست  داشته   حق تعيين سرنوشت اشاره
اين امر از جانب شما نوعي عدول از پرنسيپهاي حزب   كه

خط مشي رهبران شهيد حزب نيز تلقي   و پشت كردن به
  است. واقعا براي ما موجب تأسف است كه شده

خاطر يادآوري محنتهاي  نزديكترين دوستان ما از ما به
گويا چرخش در   بگيرند. اما اينكه  كرد خرده تأريخي ملت

نحوي از خط مشي  و به  سياست حزب ما صورت گرفته
ايم جاي تأمل است. امري  گرفته  رهبران شهيدمان فاصله
هر حزبي متناسب با شرايط زماني   بسيار طبيعي است كه

شعارها وخط مشي سياسي خويش را تغيير دهد.   مبارزه،
تغييري در   از اين نظر هيچگونه  هولي جالب اينجاست ك

اصطالح   و به  مشي سياسي حزب ما صورت نگرفته
نيم   از نزديك به   مي چرخد.  معروف در بر همان پاشنه

قرن پيش تاكنون حق تعيين سرنوشت خلق كرد در 
و درتمام   شده  ي حزب ما گنجانده ي برنامه نخستين ماده

است. فقط  هاي حزب برآن تأكيد مجدد شده كنگره
ي حزب  ي اول برنامه بخشي از ماده  عنوان نمونه به

هاي سوم و پانزدهم را ازنظر شما مي  مصوب كنگره
  :گذرانيم

  
خاطر...و تأمين حق تعيين  به حزب دمكرات كردستان "

. "مي كند  سرنوشت خلق كرد در كردستان ايران مبارزه
  (1352 ي سوم، مهرماه  ي مصوب كنگره (برنامه

  
  ي نخست: آرمانها و پرنسيپهاي اساسي دهما"
  

آرمان حزب دمكرات كردستان تحقق حق تعيين -1
سرنوشت ملت كرد در شرق كردستان (كردستان ايران) 

ي پانزدهم، خردادماه  ي مصوب كنگره (برنامه "است.
 1390)   

  
شعارهاي حزب ما تغيير   بدين ترتيب روشن مي شود كه

ان شهيدمان عدول و ما از خط مشي رهبر  نكرده
  شما يادآور شويم كه بدهيد ما به  ايـم. ولي اجازه نكرده

با خط مشي   برخوردتان با اين مسأله  متأسفانه
با حق تعيين سرنوشت ملتها أبدا   اتان دررابطه مترقيانه

ي  حتا در همين نامه  سازگار نيست. شما درحاليكه
تأكيد مي حق تعيين سرنوشت  اعتقادتان به بر   سرگشاده

مبارزات مردم كردستان   مي گيريد كه  كنيد بر ما خرده
ايم  خاطر آورده حق تعيين سرنوشت را به درراه دستيابي به
برپائي يك كشور مستقل "ي درخواست  واين امررا نشانه

 " و تركيه  كرد متشكل از چهار كشور ايران. عراق، سوريه
ين برداشتي با ابدا چنين نيست. واقعا اينچن  مي دانيد كه

حق تعيين سرنوشت خلق كرد تا سرحد   اعتقاد شما به
ايد همخواني  بارها برآن تأكيد كرده  جدائي از ايران كه

داشتن يك حق   دارد؟ شايد پاسخ شما اين باشد كه
ي عملي از آن نيست. ولي در  معناي استفاده  ضرورتا به

مي هيچكس را ن  مقابل حتما اين را هم قبول داريد كه
دار كشيد و يا   از حق خويش به  جرم استفاده توان به

چنين مبحثي اصال بميان   تكفير كرد. بگذريم از اينكه
  .است نيامده

  
از كي تاحاال سخن گفتن از حقايق   پرسيدني ست كه

است؟ راستي شما منكر اين  شده  كبيره  تأريخي گناه
سرزمين كردستان بدنبال جنگ   واقعيت هستيد كه

و   دران بين دو امپراتوري ايران و عثماني تقسيم شدهچال
پس از پايان جنگ اول جهاني بين كشورهاي ايران، 

فرض  است؟ حال به بازتقسيم شده  و سوريه عراق، تركيه
صحبت از حق كردها در اتحاد مجدد اين بخشها   آنكه

اتحاد ديگر سرزمينهاي   بود چرا بايد به  ميان آمده هم به
بحث موهوم اتحاد   تبريك گفت ولي به  تقسيم شده

  مجدد سرزمين كردها نفرين فرستاد؟
  

عنوان بيان يك واقعيت دراينجا بر سياست   تنها به
  نه  هميشگي حزب دمكرات كردستان تأكيد مي ورزيم كه

ايران هستيم و   ي نظامي هيچ كشوري به خواستار حمله
مردم ي  ي نجات ايران و تأمين حقوق حقه وظيفه  نه

رهائي در   ي كسي جز مبارزان راه عهده كردستان را به
كردستان و سراسر ايران واگزار مي كنيم، ولي در عين 

اند در دفاع از  آماده  اني نيستيم كه"مبارز"حال جزو 
هموطنان   حاكميت ضدمردمي جمهوري اسالمي عليه

  .مسلما شما نيز از آنها نيستيد  ي خويش بجنگند كه آزاده
  

حزب   اين حقيقت را نيز يادآور مي شويم كه  خاتمهدر 
  در هراس از هيچ قدرتي، مبارزه  دمكرات كردستان نه

دمكراسي در ايران را شعار استراتژيك   دستيابي به  درراه
دست آوردن دل  درتالش براي به  ونه  خود قرار داده

هيچكس. اين امر حاصل تأمل و تعمق در شرايط زماني 
خاطر  ي مردم كرد است وصرفا به رزهو مكاني مبا

است. و اگر غيراز  درنظرداشت منافع اين مردم اتفاق افتاده
اين بود حزب ما بدون پروا شعار مورد نظررا عنوان مي 
كرد. زيرا فكر مي كنيم درصورت برداشتن شعار استقالل 

حاكمان ايران سركوب و خفقان بيشتري   كردستان نيز نه
اعمال مي كردند ونه مخالفان تأمين  را در مورد كردستان

حقوق و آزاديهاي مردم كردستان تهمتها و ناسزاهاي 
  .نثار مبارزان كرد بكنند  داشتند كه  ديگري در چنته

عبارت مد روز   ي ما و به اميد آنكه صراحت لهجه  به
حسن تفاهم و تعميق و گسترش   شفافيت در بيان ما به 

رهائي   ديگر مبارزان راه روابط مبارزاتي حزب دمكرات و
  .باشد  ايران ياري رسانده

  باسالم مجدد، 
  دفتر سياسي

  حزب دمكرات كردستان
 

مركزي  كميته  به  جوابيه  
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران   



  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اتحاد كار
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  دخالت نظامي ناتو؟ يا   حمايت بين المللي
  محمد اعظمي

  بقيه از صفحه اول
ملت "در مورد مساله كرد، در بيانيه اينگونه آمده بود: 

تعماري ي اس سرزمينش در پي يك توافقنامه  كرد كه
و بر خالف خواست و تمايل خويش ابتدا ميان دو 
امپراتوري ايران و عثماني و سپس ميان چهار كشور 

است، از   تقسيم شده  و عراق و سوريه  ايران و تركيه
دير باز در راه كسب حق تعيين سرنوشت خويش 

ترين  كند و دراين راستا با ددمنشانه مي  مبارزه
است. ......  شده  مواجه عام هاي سركوب و قتل شيوه

نيز ملت كرد  21ي دوم قرن  اكنون و در ابتداي دهه
اش،  بخش از چهار بخش ميهن تقسيم شده  در سه

همچنان از سياست انكار هويت ملي و سركوب 
كشور   خواستهاي مشروعش توسط فرمانروايان سه

برد. تنها بخش  رنج مي  و ايران و سوريه  تركيه
قيمت   ي طوالني و به يك مبارزهدرپي   كردستان كه

جان صدها هزار تن از مبارزان كرد يك حاكميت 
جنوب كردستان يا كردستان   ملي در آن استقرار يافته

عراق است. اما اين بخش از كردستان نيز از سويي با 
ي چند بخش بسيار عزيز از خاك  انفصال ناخواسته

و از سوي ديگر تحت سكوت   بوده  خود مواجه
ار دولت مركزي عراق با تهديد و لشكركشي آشك

  ."و ايران روبروست  حكام تركيه
ميهن مورد تاكيد اين بيانيه، در جغرافياي كنوني 
جهان، كجاست؟ بناست كشور جديدي به كشورهاي 
موجود، افزوده شود و يا يكي از چهار كشور ايران، 
تركيه، سوريه و عراق مد نظر است؟ اگر منظور از 

م شده كشور ايران است، خطاي بزرگي ميهن تقسي
است كه بخواهيم بخش هائي از سه كشور ديگر را 
به آن متصل كنيم. اگر غير از اين است و هدف ايجاد 
كشور جديدي است، با اين طرح نيز، رهبران حزب 
دموكرات كردستان، مخالفت خود را ابراز داشته اند. 

واضع گذشته را هر گونه كه معنا كنيم، با م "بيانيه"ما 
حزب دموكرات كردستان و نظرات اعالم شده 
كنوني آن مغاير است. هشدار ما در نامه سرگشاده، از 
خود بيانيه بيرون مي آمد. اين هشدار نافي دفاع ما از 
حق تعيين سرنوشت نيست. ما همواره بر تامين حقوق 
دمكراتيك مليت هاي ساكن ايران و برابر حقوقي 

م ايراني اعم از فارس، آذري ، همه مليت ها و اقوا
كرد، تركمن ، عرب، بلوچ و.... كه ملت ايران را 
تشكيل مي دهند، تاكيد كرده و از سپردن اداره امور 
به دست منتخبين مردم در سراسر كشور، انتخاب 
شكل مناسب براي عدم تمركز قدرت از جمله 
فدراليسم به عنوان يك شكل مناسب و شناخته شده 

المللي دفاع نموده ايم. اما از نظر ما  در سطح بين
 وظيفه اصلي يك جريان سياسي بيان اين و يا آن حق
نيست. وظيفه اش، سازماندهي جامعه به گونه اي است 
   .كه منافع مردم بدون تبعيض، در آن بتواند تامين شود

افزون بر اين، آنچه كه در كنار بيانيه، مواضع اين 
ت، استفاده از نامي حزب را پرسش آنگيز نموده اس

است كه اين جريان براي خود برگزيده است. اين 
 "ايران"حزب پس از جدائي از بخش ديگرش، كلمه 

را نيز از نام خود حذف كرد و به لحاظ نام، خود را 
حزبي سياسي براي كردها، كردهائي كه ميهن و 
سرزمين شان بين چهار كشور تقسيم شده است، 

يران از نام اين جريان، معرفي نمود. حذف كشور ا
معنائي جز اين ندارد كه اين حرب براي حقوق 
كردها در چهار كشور مبارزه مي كند. مبارزه براي به 
زير كشيدن جمهوري اسالمي و استقرار دموكراسي 
براي اين حزب در ايران، با مبارزه عليه بشار اسد در 
سوريه، تفاوتي نبايد داشته باشد. از اينرو براي حزب 
دموكرات كردستان منطقا ائتالف و اتحاد با جريانات 
سياسي در ايران بايد همان اندازه اهميت داشته باشد 
كه ائتالف با جريانات سياسي در عراق و يا تركيه. 
زماني كه چنين ابهاماتي وجود دارد، صدور اينگونه 
بيانيه ها، به سوء تفاهمات دامن مي زند. البته در 

مسئوالن حزب اعالم كردند كه در توضيح اين ابهام، 
تنظيم اين بخش از بيانيه، يك يادآوري تاريخي را مد 
نظر داشته اند. اين توضيح هم، چندان روشن گر 
نيست. چون موضوع اصلي اين بيانيه پرداختن به 
تاريخ نبوده است. در آن خواسته هاي سياسي 
گنجانده شده و براي دفع تهاجم و توطئه حكومت 

د ايران و تركيه، سياست مشخص، اعالم هاي مستب
شده است. از اينرو ما موضع بيانيه را جديد و پرسش 

ا توضيحات برخي از انگيز ارزيابي نموديم، اما ب
اعضاي رهبري و دفتر سياسي حزب دموكرات 
كردستان مي پذيريم كه در اين زمينه اشتباهي رخ 
داده و اين جريان بر مواضع اصولي خود، كه در 
خطوط كلي اش، مورد قبول ما نيز هست، همچنان 

   .پايبند است
در بحث برخي افراد، كه خود را نزديك به حزب 

معرفي مي كنند، ابهامي وجود دموكرات كردستان 
دارد، اين دوستان اوال بدون توجه به اسناد مكتوب 
سازمان ما، به مواردي اشاره دارند، كه با مواضع ما 
اساسا بيگانه است. ما از دير باز به حق تعيين سرنوشت 
باور داشته، به اين اصل پايبند بوده ايم. براي درستي 

و همچنين به اين ادعا مي توان به اسناد رسمي 
نمايندگان جريانات مختلف كردستان( كومله و 

حزب دموكرات) كه در كنگره هاي ما حضور دارند 
مراجعه نمود. كساني كه چنين غيرمسئوالنه اتهام 

زنند توجه نمي كنند كه تالش براي دور كردن  مي
دوستان و متحدان تاريخي حزب دموكرات 

ف و نه كردستان، نه نقطه قوت، كه بزرگترين ضع
دوستي كه خصومتي است نابخشودني با اين حزب و 
ثانيا برخي از اين دوستان بحث را از مساله كرد در 
ايران خارج كرده و حقوق ملت كرد را به طور كلي، 
مورد تاكيد قرار مي دهند و در پي سرزمين مشترك 

قادات دوستانه هدف از انتو كشوري براي آن هستند. 
ما، چيزي نيست جز تحكيم مواضع مشترك براي 
دستيابي به دموكراسي، در ايراني آزاد و آباد و بدون 
تبعيض. ايراني كه هم حقوق شهروندي در آن محترم 
شمرده شود و هم اقوام و مليت هاي مختلف بتوانند 
 در كنار هم و با حقوق برابر شادمانه زندگي كنند.

جهت نيست اين خواست از طرف هيچكدام از  بي
نات نسبتا نيرومند سياسي كرد، پيش كشيده نشده جريا

است. اين مساله، حتي در كردستان عراق كه 
سالهاست به صورت فدرال اداره مي شود، زمينه 

  .نيرومندي ندارد
نقش حمايت بين المللي در تحوالت دموكراتيك 

درك و دريافت نيروهاي مدافع آزادي از : داخلي
جرائي كردن آن، با المللي، به ويژه در ا حمايت بين

يكديگر فاصله دارد. بحث ما در ارتباط با ليبي، پس 
از بيانيه حزب دموكرات كردستان، پيرامون حمايت 

المللي، آغاز شد. براي روشن شدن موضوع،  بين
نخست الزم مي دانم اشاره اي داشته باشم به قطعنامه 

شوراي امنيت و سپس نظر ما و بيانيه دفتر  1973
حزب را نسبت به چگونگي اجراي آن، سياسي اين 

هائي كه در اين باره  توضيح دهم و در آخر به پرسش
  :طرح شده است، بپردازم

اين قطعنامه  چه گفته است؟ 1973قطعنامه 
دخالت نظامي اعضاي سازمان ملل براي توقف كامل 
حمالت خشونت بار قذافي عليه مردم را مجاز دانسته 

 اقدامات تمام"كه: است و در آن تاكيد شده است 
 الزم تدابير تمام" و"ييهوا تحريم اجراي براي الزم
 آنان مسكوني مناطق و شهروندان جان منظورحفظ به
 مورد بايد "دارند قرار رژيم حمالت معرض در كه

 دخالت حال عين در. شود رعايت و گرفته قرار توجه
 توسط كشور نظامي اشغال گونه هر و زميني نظامي

جي را مردود اعالم كرده است. قطعنامه رخا نيروهاي
مجمع  "مسئوليت حمايت"با استناد به اعالميه  1973

شوراي  1674عمومي سازمان ملل، كه طي قطعنامه 
 2011مارس  17امنيت مورد تائيد قرار گرفت، در 

  .تصويب شد
كميته مركزي سازمان اتحاد  موضع ما چه بود؟

گامي در جهت را  1973فدائيان خلق ايران قطعنامه 
هاي  دفاع از حق مخالفت و اعتراض به حكومت

مستبد دانست و نوشت اهميت اين قطعنامه، بدون 
ها در تصويب  ناديده گرفتن مواضع متناقض دولت

ز انتقادات دوستانه ما، چيزي نيست هدف ا
جز تحكيم مواضع مشترك براي دستيابي 
به دموكراسي، در ايراني آزاد و آباد و بدون 
تبعيض. ايراني كه هم حقوق شهروندي 
در آن محترم شمرده شود و هم اقوام و 
مليت هاي مختلف بتوانند در كنار هم و با 

 حقوق برابر شادمانه زندگي كنند.
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هاي  حكومت ةآن، در اخطاري است كه به هم
دهد. ما  در مورد سياست سركوب مردم مي تورديكتا

سركوب تاكيد كرديم كه امروز نقض حقوق بشر، 
مخالفان و كشتار مردم، مساله داخلي هيچ كشوري 
نيست. و نوشتيم كه سازمان ما همواره از حق 
شهروندان هر كشوري در تعيين سرنوشت خويش، بر 

 ركند و ه خود دفاع مي ةاساس اراده و انتخاب آزادان
گونه دخالت خارجي در امور داخلي كشورهاي 

خارج، محكوم  ديگر را به منظور آلترناتيو سازي از
داند. گفتيم امروز ديگر بيش از هر زمان ديگري،  مي

مردم در تعيين مقدرات  ةحاكميت ملي با معيار اراد
هايي كه با  شود. حكومت يك كشور تعريف مي

سرنوشت  ييناي در برابر حق تع توسل به هر وسيله
شهروندان خود مي ايستند و مردم كشور خود را 

تهديد به قتل عام  سركوب، زنداني، شكنجه و
مردم محسوب  ةحاكميت اراد ةكنند، نمايند مي
   .شوند نمي

در  و نظر ما؟ 1973اجراي قطعنامه  چگونگي
شوراي  1973جريان پنج ماهي كه از تصويب قطعنامه 

سپرده شد.  "ناتو"امنيت گذشته است، اجراي آن به 
در گام نخست جنبه دفاعي آن به سود دخالت در 

يبي نقض شد و قدرت هاي بزرگ سرنوشت مردم ل
با هدف سرنگونگي قذافي و روي كار آوردن 

تالش كردند مواضع نيروهاي  "ملي گذار يشورا"
وفادار به او را بمباران كنند. اين هدف با مضمون 

خوانائي ندارد. اقدام امريكا فرانسه و  1973قطعنامه 
انگليس كه اميال خود را جايگزين هدف قطعنامه 

يت نمودند و اين نهاد بين المللي را در برابر شوراي امن
مغاير با منشور سازمان  د،عمل انجام شده قرار داده ان

 ما اينرو از. است حمايت وليتئملل و اعالميه مس
 قابل غير و مشروع غير ها دخالت اين كرديم اعالم

 چه ها، آن نظامي دخالت چه افزوديم و. است پذيرش
 كه طمعي چه و ها تقدر اين سران سياسي مواضع
 همگي اند، داده نشان خود از غنايم تقسيم براي

اين قدرت ها را بارتاب مي دهد. و  زمندانهآ اهداف
تاكيد نموديم كه ما با نقد مواضع متناقض قدرت هاي 
بزرگ در ارتباط با زير پا گذشتن مفاد قطعنامه، 
معتقديم كه نفس دخالت سازمان ملل براي جلوگيري 

مردم در هر گوشه اي از اين جهان مثبت و از كشتار 
    .قابل پشتيباني است

بيانيه دفتر سياسي حزب دموكرات  موضع
 و 1973اين جريان پيرامون قطعنامه  كردستان؟
ي  طعنامهقصدور  "ين اظهار داشته است:اجراي آن چن

راه را هموار ساخت تا هواپيماها  شوراي امنيت  1973
و بريتانيا   يكا و فرانسهو هليكوپترهاي نظامي آمر

هوايي و  ايپايگاهه  حمالت خود را به  بالفاصله
دريايي و محل تجمع نيروهاي نظامي ليبي آغاز 

ي اين تصميم بجاي  در نتيجه"سپس گفته اند  "نمايند.
شوراي امنيت و اقدام بموقع پيمان ناتو، نيروهاي 

ي ليبي طي  ساله 42آزاديخواه مخالف حاكميت 

شش ماه توانستند مقاومت نيروهاي   ك بهمدت نزدي
حاكميت   و عمأل به  شكسته همقذافي را در  وفادار به

ما  "در ادامه تقاضا كرده اند: "دهند.  ديكتاتور خاتمه
ي مردم ليبي  ضمن ابراز خوشحالي از پيروزي مبارزه

  شوراي امنيت در رابطه 1793ي  و حمايت از قطعنامه
شوراي امنيت سازمان   نيم كهبا اين كشور، خواستار آ

 "حمايت مسئوليت "همين اصل   ملل متحد با اتكا به
خطر همكاريهاي شوم دولتها و سركوب از سوي 

  "...حاكمان را از ملت كرد دور سازند
ما در نامه سرگشاده خود  ؟"بيانيه"ما به  انتقاد

اعالم نموديم كه در اين بيانيه موضع جديد و پرسش 
اط با حمايت بين المللي و مساله كرد انگيزي در ارتب

اتخاذ شده است. گفتيم مضمون اين بيانيه، دعوت به 
دخالت نظامي در ايران و سپردن وظايف مبارزاتي 

ايران، به نيروهاي  ردستانمردم و هموطنان كرد در ك
  .نظامي قدرتهاي بزرگ جهاني است

صراحت الزم  "بيانيه"حمله نظامي در متن  پيرامون
به شكل تائيدآميزي  "بيانيه"ارد. زماني كه در وجود د

صحبت از هموار شدن راه براي حمله به پايگاههاي 
هوائي و دريائي و محل تجمع نيروهاي نظامي ليبي 

شود، زماني كه از اقدام به موقع پيمان ناتو استقبال  مي
امنيت هم تقاضاي همين اقدام  يگردد و از شورا مي

 "مسئوليت حمايت"صل را براي ايران بر اساس ا
كند، منظور روشن تر از آن است كه در اثبات  مي

آن، استداللي طرح شود. در واقع به نام شوراي امنيت 
و با تكيه بر اصل مسئوليت حمايت، بمباران هاي ناتو 
كه تصميم گيرندگانش قدرت هاي بزرگ هستند، 

شده است. ترديدي نيست كه آنچه در ليبي اجرا  يدتائ
فراتر از قطعنامه شوراي امنيت است. قرار بر مي شود 

اين بود جلوي قتل عام قذافي در بن غازي گرفته 
 1973شود. قرار دادن سرنگوني قذافي با قطعنامه 

ارتباطي ندارد. تا ديروز هم كه قذافي مخفي شده 
داشت. امروز  بود، ناتو دست از بمباران سرت برنمي

تقاضا براي تكرار  انتقاد نكردن به اين عملكرد ناتو و
آن در ايران، پرسش انگيز مي شود. از آنجا كه 

را، با اقدام به موقع  "مسئوليت حمايت"اصل  "بيانيه"
براي حمله به پايگاههاي هوائي و دريائي و محل 
تجمع نيروهاي نظامي ليبي، معنا كرده است، خواست 

اين اصل، مفهوم دخالت نظامي ناتو در ايران  اياجر
هان مي نشاند. اما موضع اخير دفتر سياسي را در اذ

  به "حزب دموكرات كردستان كه اعالم كرده است 
عنوان بيان يك واقعيت دراينجا بر سياست هميشگي 

  نه  حزب دمكرات كردستان تأكيد مي ورزيم كه
ايران هستيم   ي نظامي هيچ كشوري به خواستار حمله

ي مردم  قهي نجات ايران و تأمين حقوق ح وظيفه  و نه
رهائي در   ي كسي جز مبارزان راه عهده كردستان را به

نشاندهنده  "كردستان و سراسر ايران واگذار مي كنيم
اين است كه اين سياست اصولي و درست، در آن 

  .بيانيه، انعكاسي نداشته است

در مباحثي كه پيرامون اين بيانيه و  -پرسش ها اما
ائي به ميان نامه سرگشاده ما شكل گرفت، پرسش ه

آمد. برخي از آنها به عملكرد ما مربوط مي شوند و 
ارتباطي با موضوع اصلي بحث ندارند و برخي نيز 
پرسش هائي است كه در ارتباط با مساله اصلي پيش 
كشيده شده اند. پيرامون عملكرد ما، سئوال شده است 
كه نسبت به سركوب در كردستان چه واكنشي داشته 

لم بر دو نكته تاكيد كنم. نخست ايد؟ در پاسخ ماي
بگويم كه اگر كم كاري عمل كرده است و يا اگر 
بي توجهي وجود داشته است، ايرادي است كه به 
عملكردمان بر مي گردد. اين ايراد مي تواند در 
ارتباط با يك هموطن اصفهاني و يا بلوچ و يا عرب 
خوزستاني و يا يك تهراني هم وجود داشته باشد. ثانيا 

كر مي كنم قدري در رابطه با عملكرد سازمان ما بي ف
انصافي مي شود. من ادعا مي كنم كه هيچ مساله 
مهمي در كردستان رخ نداده است كه ما واكنشي 

 دستان،نسبت به آن نشان نداده باشيم. ما نه تنها در كر
بلكه نسبت به سركوب در ساير مناطق ملي ايران، 

حد توانمان واكنش حساسيت زيادي داشته ايم و در 
   .نشان داده ايم

ارتباط با موضوع اصلي يعني نقش حمايت  در
المللي در تحوالت دموكراتيك داخلي، سئواالت  بين

مختلفي طرح شده است: چرا ما ادعا كرده ايم 
هرگونه دخالت خارجي بمنظور الترناتيو سازي از 

انجامد؟ چرا بايد مخالف  خارج به استبداد ديگر مي
 هايشيم كه عامل خارجي كمك كند كه نيرواين با

اپوزيسيون به پراكندگي سي ساله پايان دهند؟ مگر 
در ليبي انقالبيون را همين عامل خارجي متحد نكرد؟ 
اگر دخالت ناتو نبود انقالبيون در كشورهاي عربي و 

دهيم  ليبي هنوز نظاره گر بودند. آيا واقعا ترجيح مي
ها  أي ها، خامنه ذافيها، ق ثروتهاي ملي را بن علي

غارت كنند نه دول بيگانه؟ آيا ما با مخالفتمان با 
دخالت و اعمال نفوذ دولت هاي خارجي به بقاي 
رژيم هاي استبدادي و وضع موجود كمك 

كنيم؟ اينكه گفته مي شود دول خارجي براي  نمي
دهيم  كنند، يعني ترجيح مي منافع خود دخالت مي

ارت كنند؟ اين ادعا كه ديكتاتورها ثروت ملي را غ
خارجي باعث استقرار ديكتاتوري  لتهر گونه دخا

مي شود و به زيان مردم است، غلط است. در 
افغانستان و عراق چنين نشد. در كردستان عراق اكنون 
وضع بهتر از دوره صدام است. آيا حمايت بين المللي 

  نبايد به راهكار عملي فرا برويد؟
ه توضيحات زير را پرسش هاي طرح شد پيرامون

  :ضروري مي دانم
 "نيروهاي آزاديخواه"نخست مايلم در مورد  -يك

را  "شوراي ملي گذار"ليبي بگويم كه نيروهائي كه 
ساخته اند، عمدتا عشيره اي بوده بر اساس مخالفت 
با قذافي متحد شده اند. عملكرد آنها تا كنون نيز منفي 

ان داشته اند، با يبوده است. رفتار ناهنجاري كه با زندان
روبرو شد و يا همين رفتار زشت  لمللا اخطار عفو بين
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 "نيروهاي آزاديخواه"و وحشيانه با قذافي، از همين 
سر زده است. اكنون سرنوشت دموكراسي و آزادي 

   .در اين كشور ناروشن است
پرسيده مي شود قذافي و خامنه اي بيشتر ليبي و  -دو

مريكا و فرانسه؟ جنگ ايران را غارت كرده اند يا آ
در عراق در دوران حمله آمريكا بيشتر كشته بجا 
گذاشته يا در دوران صدام؟ طالبان به مردم افغانستان 
بيشتر آسيب زده است يا كشورهاي غربي و ..... 

اي است  است مقايسه فتهخطائي كه در طرح سئوال نه
گيرد.  ملكرد دو نيروي نامطلوب انجام ميكه بين ع
نيروي سياسي طرفدار آزادي تعيين هدف  براي يك

بر اساس مقايسه دو اقدام نامطلوب سم مهلكي است 
يان كه به هالكت آن نيرو مي انجامد. هيچ جر

اي را جلو خود  آزاديخواهي مجاز نيست خواسته
بگذارد كه با ارزش هاي مورد قبولش در تناقض 
باشد. يك سازمان و يا حزب و يا هر تشكلي كه به 

بشر احترام مي گذارد، مجاز نيست مشي حقوق 
سياسي و خواست خود را بر مبناي شر كمتر برگزيند. 
مقايسه ميان دو شرايط نامطلوب، فقط زماني كه 
خارج از اراده ما رخ دهد، مي تواند مجاز باشد. در 

مي توان از  تيچنين حال
اين يا آن امكان 
نامطلوب، اما كم هزينه 
تر، استفاده كرد. 

كه ما يكي از خطاست 
نامطلوب ها را به عنوان 
هدف برگزيده براي 

تحقق آن تالش كنيم. براي نمونه اشتباه بزرگي است 
كه اگر ما در عراق جانبدار جنگ شويم با اين 
 ااستدالل كه صدام خطرات بيشتري آفريده و ي

آمريكا كشتار كمتري كرده است. البته از اين 
كه بايد در كنار استدالل اين نتيجه بدست نمي آيد 

صدام عليه تجاوز خارجي قرار گرفت، اما زماني كه 
خارج از اراده ما جنگ رخ مي دهد، ما از شرايط مي 
توانيم به سود منافع مردم بهره گيريم. يا زماني كه 

مي كند، هيچ  ارتديكتاتوري ثروت ملي را غ
توجيهي براي دول ديگر براي غارت ايجاد نمي كند. 

وت مردم مخالفيم چه توسط مستبد ما با غارت ثر
داخلي و چه نيروي خارجي و بايد اين سياست را به 
روشني بيان كنيم. جمهوري اسالمي كشتار وسيعي 
انجام داده است. اين جنايات جوازي براي جنايات 

  .نمي كند صادركمتر جريان ديگري 
استدالل مي شود كه با سقوط صدام در عراق و  -سه

تان، دموكراسي امكان استقرار پيدا طالبان در افغانس
كرده است. اين هم يك ارزيابي به شدت مخدوش و 
نادرست است. در افغانستان با وجود توپ و تانك و 

در دل جامعه زنده است.  "طالبان"بمب باز جريان 
خروج نيروهاي  امكانسالها پس از اشغال افغانستان 

ت. اشغالگر وجود ندارد. در عراق هم همين طور اس
به جز شرايط خاصي كه در كردستان بوجود آمد، در 

ساير نقاط عراق، كشور ويران شده است؟ در 
كردستان عراق وضعيت ويژه اي رخ داد. جريانات 
سياسي با سابقه، حضور قدرتمندي داشتند. به دليل 
اينكه كردستان منطقه پرواز ممنوع اعالم شد، اين 

يد. اما در منطقه روي جنگ و يراني را به خود ند
ساير مناطق عراق چه گذشت؟ افزون بر اين نتايج 
جنگ را در مجموعه اش بايد ديد. اينكه كردستان 
عراق به داليل ديگري شرايط بهتري دارد، همه نتايج 
جنگ نيست. اين جنگ موقعيت جمهوري اسالمي را 

. اكنون يك جريان در عراق طرفدار كردتقويت 
ان بدون پول نفت و حكومتي است، كه در داخل اير

اسلحه سپاه، يكروز دوام نمي آورد. همچنين نبايد در 
مورد شرايط ويژه در كردستان عراق قرينه سازي 
نمود. وضعيت ويژه در كردستان عراق خواست و 
 ادهدف دولت بوش و متحدانش نبود. اينها در پي ايج

بودند. اما همانگونه كه برخي از  "خاورميانه بزرگ"
سريع به صرافت  "پيروزي"نتيجه اين فعاالن در 

دعوت كنند تا با توپ و  "عمو سام"افتادند تا از 
تانك به ايران هجوم آورده و دموكراسي بر قرار 
كند، برخي از نيروهاي كرد نيز به قرينه سازي ساده 

انگارانه اي متمايل شدند، كه گويا مي توان تجربه 
  .دكردستان عراق را در مورد ايران اجرا نمو

در رابطه با عامل خارجي براي كمك به  -چهار
سرنگوني استبداد و متحد كردن اپوزيسيون نيز بايد 
بگوئيم كه نيروئي كه توسط عامل خارجي متحد مي 
شود، اگر از خط خارج شود، توسط همان نيرو هم 
متالشي خواهد شد. اتحادي كه ستونش بر عامل 

 پايدارنا خارجي بنا شده باشد قائم به ذات نيست و
است. شكي ندارم كه اتحاد اپوزيسيون ليبي هم 
ناپايدار خواهد بود. اين عامل در سرنگوني حكومت 
هاي استبدادي هم به همين صورت عمل خواهد 

كند هيچ دليلي ندارد  نمود. نيروئي كه سرنگون مي
جريان ديگري را به قدرت برساند. افزون بر اين، 

به ميان  نسخ نيروئي كه از حق تعيين سرنوشت
خواهد با دخالت خارجي اين  آورد، چگونه مي مي

حق را تامين نمايد. دخالت خارجي ناقض اين حق 
است. مداخله در تعيين سرنوشت، يك فرد، يك 
جمع و يا يك ملت قبل از همه پايمال كردن حق 
تعيين سرنوشت است. چگونه ممكن است در يك 

 امورره كشور و در يك سرزمين مشترك خواهان ادا
محلي و عدم مداخله مركز نشينان شويم، اما تصميم 
گيري واشنگتن و لندن و مسكو و پكن را بالمانع 

  .بپنداريم؟ اين را نفي كرده و آن را، تائيد كنيم

به نمايندگي از طرف حزب دموكرات  -پنج
شود چتر حفاظتي براي اين بود كه  كردستان گفته مي

قط در حد چتر هوايي از مردم دفاع شود. اگر ناتو ف
زد. ناتو بايد جلوي  مي ماند، قذافي با توپ مردم را مي

گرفت قذافي با  گرفت. اگر نمي توپ باران را مي
از حفاظت  يمتوان رفت. پس ما نمي توپ جلو مي

المللي دفاع كنيم و از طرف ديگر بگوييم كه  بين
المللي نبايد راهكارهاي موثر، پيش  حفاظت بين
همان موضع روسيه و چين است. اين بگيرد. اين 
  .تناقض است

اين رابطه بايد گفت كه چتر حفاظتي با هدف  در
دفاع از مردم، بايد راهكارش، توسط همان نهاد بين 
المللي، كه براي چتر حفاظتي تصميم گرفته است و 
تحت نظر آن نهاد، اتخاذ شود. براي چتر حفاظتي 

قرار دهد.  نبايد نيروي مجري هدف ديگري جلو خود
حفاظت از مردم با سرنگوني و ساختن آلترناتيو 
متفاوت است. اولي دفاع و حمايت مردم را در مركز 
توجه خود قرار مي دهد اما دومي دخالت در 
سرنوشت را جلو خود مي گذارد. اشكال اين نيست 
كه راهكار نبايد داشت. اين راهكار اوال براي آن 
هدف و در خدمت آن 

شد و ثانيا هدف بايد با
توسط همان نهاد بايد 

استدالل  اينتعيين گردد. 
كه مردم توپ باران مي 
شدند پس بايد جلو آن 

شد و يا  گرفته مي
جلوگيري از كشتار مردم بن غازي، چه ارتباطي با 
بمباران سرت توسط ناتو دارد؟ ما در تعيين سياست 
براي تهاجم تصميم گيرنده نيستيم، اما به عنوان يك 

ن سياسي مدافع آزادي و دموكراسي، همانگونه جريا
ايم،  پشتيباني كرده "مسئوليت حمايت"ل كه از اص

تري موظفيم نسبت به  بيش از آن و با شدت افزون
اقداماتي كه خارج از اين چارچوب رخ مي دهد، 

   .مخالفت خود را اعالم نمائيم
دموكرات كردستان، نيروئي است كه بر اساس  حزب

اش براي دموكراسي و رفع تبعيض و  نامهبرنامه و كار
هاي گوناگون ناشي از استبداد ديني و واليت  نابرابري

فقيهي حاكم، مبارزه كرده است. كارنامه و برنامه 
حزب دموكرات در خدمت به مردم ايران و مردم 
كردستان روشن تر از آن است كه از جانب كسي 

هدف از انتقادات دوستانه ما، مورد ترديد قرار گيرد. 
چيزي نيست جز تحكيم مواضع مشترك براي 
دستيابي به دموكراسي، در ايراني آزاد و آباد و بدون 
تبعيض. ايراني كه هم حقوق شهروندي در آن محترم 
شمرده شود و هم اقوام و مليت هاي مختلف بتوانند 

  در كنار هم و با حقوق برابر شادمانه زندگي كنند.
 2011اكتبر  25 برابر 1390آبان  سوم

از انتقادات دوستانه ما، چيزي نيست جز تحكيم مواضع مشترك براي دستيابي به  هدف
دموكراسي، در ايراني آزاد و آباد و بدون تبعيض. ايراني كه هم حقوق شهروندي در آن محترم 

برابر شادمانه زندگي  حقوقشمرده شود و هم اقوام و مليت هاي مختلف بتوانند در كنار هم و با 
 .كنند
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  اتحاديه هاي كارگري در عصر نئوليبراليسم
  ناهيد جعفرپور  برگردان:

 

 پيش گفتار -1
گرايشي  80و اوائل سال هاي  70از اواخر سال هاي 

در كشورهاي صنعتي حاكم گرديد كه پيامد آن 
دگرگوني در بازار جهاني كار شد: تغييراتي كه 
امكان تاثير گذاري اتحاديه هاي كارگري را محدود 

و حالت عادي كار را كه از بعد از جنگ ساخت 
جهاني دوم برقرار شد، دگرگون ساخت. مدل فوردي 
ـ تيلوري تقسيم كار، ويژه گي محدوديت هاي غول 
آسايش كه در آن وابستگي كار به سرمايه نهفته بود، 
دچار نوسان شد و به بازنگري در توليد انبوه و تكه 

آن امنيت تكه شدن نيروي كار انجاميد و به موجب 
 .كاري و دستمزد منظم كار دچار تغيير شد

چه اقتصاد كينزي بعنوان اساس سياست هاي كالن 
اقتصادي بازار كار و چه سياست هاي بازار هاي 
داخلي و سياست اقتصادي تعاوني گرا كم كم محو و 
ناپديد شدند. بحران شيوه توليد فورديسم همزمان 

اديه هائي كه بحران اتحاديه هاي كارگري بود. اتح
تا اين مقطع در اين سيستم يك نقش سازمان دهنده را 

 .دارا بودند

من در ابتدا بر تغييرات منهدم كننده در جامعه و جهان 
كار و سپس بر تبديل اتحاديه ها و در آخر بر 
مشكالتي كه اتحاديه ها با آن ها دست بگريبانند، 

 .متمركز خواهم شد
 
 ي نئوليبراليتغييرات جهاني، جهان بين -2

جهاني سازي امكانات عمل  80از سال هاي دهه 
دولت هاي ملي را محدود نمود. پيشرفت هاي فن 
آوري، آزاد سازي بازار ها و جنبش هاي فرامرزي 
پولي يا اطالعات، آتوريته دولت هاي ملي را محدود 
ساخت. در كنار دولت هاي ملي بازيگران جديدي 

ازار هاي مالي جهاني، در صحنه جهاني وجود دارند: ب
كنسرن هاي چند مليتي، سازمان هاي غير دولتي، 
سازمان هاي زيست محيطي، حقوق بشري ـ و جنبش 

 .هاي مدني و حق شهروندي

تغييرات در درون دولت هاي ملي گسترده تر از تنها 
تغيير سازماندهي بخش اقتصاد اين دولت هاست: اين 

هاي زندگي  تغييرات بيشتر خود را در تمامي حوزه
اجتماعي نشان مي دهند. به ويژه انهدام دولت رفاه در 

( سازمان همكاري  "او ا سي د  "كشور هاي عضو 
هاي مشترك اقتصادي و توسعه) در نتيجه سياست 
اقتصادي جديد ادامه يافت. بازار ها تغيير سازماندهي 
مي شوند، سوبسيد ها از بين برده مي شوند، خدمات 

مي گردند و انسانها همواره هر چه اجتماعي تعديل 

بيشتر به خود سپرده مي شوند. دولت رفاه به عنوان 
دست آورد دمكراتيك و اجتماعي بعد از جنگ در 
اروپا مورد بحث قرار مي گيرد. بجاي يك سياست 
اقتصادي مصرف گرا، سياست اقتصادي متكي بر 
تقاضا و سياست پولي در محور قرار مي گيرد. بهبود 

سرمايه گذاري به عنوان باالترين هدف ديده  شرايط
مي شود و امنيت محل سرمايه گذاري و كاهش 
ماليات به عنوان الويت اقتصادي دولت ديده مي شود: 
سياست اشتغال الغا مي شود و به جاي آن در بريتانيا 
مرتبا راسيو ناليزه مي شود و دقيق تر بگوئيم اخراج 

 .هاي جمعي سازماندهي مي شوند

نيت و فرهنگ مديريت اقتصادي مستقيما در ذه
تمامي بخش هاي زندگي گسترش مي يابد. هر چيزي 
كه زماني عمومي بود، خصوصي مي شود. شرايط 
سنتي و پيوند هاي همبستگي، ديگر در تصوير زنگي 
جديد جائي ندارند. اتحاديه هاي كارگري مجبور مي 

 .شوند خود را از نو جهت دهند
 
 شيبحران فرساي -  3

ذهنيت و بحران  "اسكار نگت در مقاله اش بنام 
 "عصر راندن ها و انهدام پيوندها "از يك  "فرسايشي

صحبت مي كند. وي اشاره مي كند كه براي اولين بار 
سيستمي وجود دارد كه هدفمند خواهان انهدام پيوند 

به آن جا كشيده  "هاست و دقيقا چيزي كه آگاهانه 
مي و پيچيده كه در آن مي شود كه محيط هاي قدي

اين گونه پيوند ها و ارتباطات وجود دارد، مثل جنبش 
اين  "كارگري، به شدت تحت فشار قرار مي گيرند. 

بي پيوندي براي بسياري از شركت ها مانند زيمنس يا 
ديگران سهل نمود تا اخراج هاي جمعي را انجام 
دهند. در اين فاصله در آن جا انسان هائي مشغول به 

رند كه ديگر در اين رويا هم به سر نمي برند كه كا
پدربزرگشان زماني در زيمنسي كار كرده است و يا 
پدرشان همچنين و اين كه يك خانواده زيمنس 

 (12, 20100وجود دارد.(ناگت. اسكار. 

اين بحران تنها يك بحران اقتصادي نيست بلكه 
همچنين يك بحران اجتماعي است. نگت سه 

 :حل بحران را نقد مي كند و مي گويداستراتژي غلط 

از  "اول قطبي شدن: بر پايه اين اشتباه اساسي كه  "
طريق قطبي شدن توانائي هاي اجتماعي شتاب 

. براي مثال "خواهند گرفت و بزرگ تر خواهند شد
از دانشگاه هاي نخبگان و سبك مدارس خصوصي 
نام برده مي شود. مدارسي كه فضايلي را عرضه كرده 

ه نمايش مي گذارند، كه ظاهرا در تاسيسات و ب

عمومي و همگاني وجود ندارد. در حقيقت اما اين جا 
غريضه هاي اقتصاد صنعتي ترويج مي شود ودر بخش 
آموزشي حتي به سبك بسيار پر زرق و برقي عرضه 

 .مي شود

قطبي  "خطرنا كترين شكل قطبي شدن به نظر وي
جا، صفحه شدن ميان مركز و حاشيه هاست. (همان 

نبايد در حاشيه ها سرمايه  "وي از خرافاتي چون ) 16
صحبت مي كند. بلكه بايد پول را در  "گذاري نمود

مراكز به كار گرفت. درست به مانند خصوصي سازي 
راه آهن مي بايست خطوط مسيرهاي دور به هم وصل 
شوند. شكافي را كه در اين ميان وجود دارد ، نمي 

چه اندازه كشورهاي غربي در  توان از بين برد. تا
منطقه تنش ميان مركز و حاشيه ها قرار گرفته اند، 
براي مثال اعتراضات حاشيه نشينان شهر پاريس در 

 .فرانسه نشان داد

دوم انعطاف پذيري: كه وي هم چنين آن را 
خطرناك مي داند. از اين ديد نمونه يك انسان 
با  انعطاف پذير كسي است كه هيچ رابطه اي ديگر

اقوامش، با همسايگانش و دوستانش نداشته و كامال 
در خدمت كار قرار مي گيرد: يك انسان بي ريشه. 

مقياس باالئي از انهدام  "انعطاف پذير بودن به معني 
 )17. (صفحه "هويت

سوم تقسيم جامعه به سه بخش: خطرناك ترين قطبي 
شدني كه تجربه مي شود. يك سوم انسان ها جذب 

امتيازات جامعه را مي پذيرند و نمي دانند  شده اند و
بحران چيست و نياز به مبارزه براي بقا ندارند. دومين 
بخش از سه بخش كساني هستند كه همواره در 

). 20مناسبات زندگي مي كنند (همان جا، صفحه 
سومين بخش در زمان هاي اخير گسترش يافته است. 

اد بعدي اين انسان ها ميان يك قرار داد تا قرار د
زندگي مي كنند. هنوز از پا در نيامده اند و سقوط 
نكرده اند، اما مورد تهديد قرار دارند و نمي توانند 
براي زندگي خود طرحي بريزند و يا چشم اندازي 
داشته باشند. اين ها بخشا انسان هاي بسيار مجرب و 
شايسته اي هستند كه هميشه در جامعه كاري از آن ها 

شود و همواره در معرض اين خطر قرار استفاده نمي 
دارند كه اخراج شوند و به ارتش بيكاران و زيادي ها 
بپيوندند. يعني به آن هائي كه در زير اين بخش سوم 
قرار دارند. اين ارتش در سرمايه داري پسا فوردي، 
مورد نياز قرار نمي گيرد. هم چنين بخش اعظم 

دائمي تعلق حاشيه نشينان پاريس به اين زيادي هاي 
دارند. يكي از نهاد هائي كه در اين موقعيت قرار دارد 
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بر عليه يك چنين استراتژي هاي وحشتناكي كاري 
انجام دهد تا شرف كارگران را حفظ كند، اتحاديه 
كارگري است. اما اين نهاد تحت دكترين (برنامه) 
اقتصادي ـ و اجتماعي سياسي نئوليبراليسم گرا مشكل 

 .بزرگي دارد
 
 ضعف هاي اتحاديه هاي كارگري  -4

اتحاديه هاي  80همه مي دانند كه در سال هاي 
كارگري بريتانيا تحت دولت محافظه كار مارگارت 
تاچر نفوذ خود را به شدت از دست دادند. اما 

يتانياي كبيرتنها مورد در قاره اروپا نبود. در مورد بر
آلمان كالوس دوره تائيد مي كند كه از اواسط سال 

محتواي مذاكرات جمعي در سيستم مناسبات  90هاي 
كاري سازمانيافته اساسا تغيير نموده است. قبال و در 

موضوع بر سر جدا كردن  "سرمايه داري رفاه "عصر 
خطرهاي بازار بود. اما در موجوديت مزدبگيران از 

حال حاضر بيشتر از همه بر سر اشتغال ـ درآمد ـ و 
وضعيت ناامني مذاكره مي گردد. اين مسئله نشان مي 
دهد كه اتحاديه هاي كارگري در بهترين حالت 
تالش مي كنند تا از بدتر شدن وضعيت كار 

تضعيف عمال نهادي  "جلوگيري كنند. از اين طريق 
ناديده گرفته نمي شود. (  "نقدرت مزدبگيرا

 (895كاليوس دور: 

اتحاديه هاي كارگري در سطوح كارخانجات همواره 
مشروعيت خويش را از دست مي دهند. اين ناموزوني 
پاكت هاي رقابتي دركارخانه جات تاثيرش نه تنها 
نقصان مشروعيت براي اتحاديه هاي كارگري ست 
بلكه همچنين هر چه بيشتر براي شوراهاي 

 (896كارخانجات هم مي باشد. (همانجا صفحه

به عالوه فاكتور هاي زير بر عليه سازماندهي مركزي 
مناسبات كار توسط اتحاديه هاي كارگري نقش 

 :تعيين كننده اي را بازي مي كنند

ـ رقابت در ميان كارگران و كارمندان، رقابت هاي 
محلي، مناسبات كاري بسيار بغرنج، رشد تعداد 

ن درجه دوم، ـ كارگران مزد پائين، كارفرمايا
كارگران موقت، كارگران قرار دادي، كارگران 
روزمزدي و شركت هاي تك نفره .... (همان جا 

 (897صفحه 

ـ بين المللي شدن پروسه توليد، ايجاد بخش هاي 
جديد مانند بخش قرار داد ساخت و توليد به عنوان 
مدل شبكه توليد چند مليتي، به خصوص در بخش 
اطالعات فناوري: توسعه ساختارهاي توليد پيچيده و 
ماهرانه كه شكلي جديد از تقسيم كار بين المللي را به 

 (8/2010وجود مي آورند...( اشپرول مارتينا. 

ـ وظايف اقتصاد ملي گراي اتحاديه هاي كارگري. 
اتحاديه هاي كارگري كه هنوز وظايف خود را در 

( براتيك، ليجوبومير) تنظيم نيروي كار ملي مي بينند 

اين مسئله خود را در موضع مقابل نيروي كار 
مهاجريني كه همواره به عنوان نيروي رزرو كار ديده 
مي شوند، نشان مي دهد. از اين روي درهاي اتحاديه 
هاي كارگري براي اين مهاجرين همواره بسته است. 
همين طور در اين جا هم اتحاديه هاي كارگري مي 

وجود اين كه سرمايه به طور جهاني در توانند با 
حركت است و بخصوص در بازار هاي داخلي اروپا 
مرزها برداشته شده اند، روح زمان را بشناسند تا خود 

 .را از نو جهت دهند
 
 چكيده -5

به دليل تغيير قدرت بين سرمايه و كارمزدي 
سازمانيافته كه دائما بيشتر هم مي شود، اتحاديه هاي 

توانند بيشتر از اين انتظار داشته باشند  كارگري نمي
كه شخصيت سازماني كه به آن ها در طول يك 
پريود طوالني داده شده است، در آينده هم براي آن 
ها با وجود پسروي توانائي تجهيز و سازماندهي، 

 (897قدرت مذاكره به همراه بياورد. (

اتحاديه هاي كارگري بايد از مرزهاي ملي فراتر روند 
در حوزه جهاني و در سازمان هاي منطقه اي مانند و 

سازمان ملل و اتحاديه اروپا از نفوذ برخوردار شوند و 
از اين طريق ائتالف بين اتحاديه هاي كارگري 
كشورهاي عضو به وجود آورند و مشكالت بازار كار 
را كه ديگر به صورت ملي نمي توان حل نمود، 

تشان را در تك متحدا چاره جوئي كنند و نقصان قدر
تك كشورها با يك ائتالف قدرتمند جهاني برطرف 

 .سازند
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  5بقيه از صفحه 
  تبعيض و استثمار زنان ....

مسئله اي كه بطور رسمي در غالب اين كشورها با پيروي 
از فرهنگ و سنن و مذهب مورد بر عليه زنان و بدون 

 .خواست آنها به اجرا در مي آيد
مواره در برخي از كشور هاي جهان / حضور سياسي: هج

سوم اتحاديه هاي زنان وابسته به دولت ها وجود دارند 
كه عمال هيچ معناي واقعي براي زنان به همراه ندارند. 
احزاب تحت تاثير آراء مردان قرار داشته و همچنين 
تعداد زنان فعال سياسي در اين احزاب نسبت به مردان 

د كه زنان در آن ازحق اندكند و احزابي هم وجود دارن
راي محدود برخوردارند. سازمان هاي سياسي زنان و 
سازمان هاي غير دولتي زنان معموال فعاليت زير زميني 
دارند و چهره هاي شناخته شده آنان تحت پيگرد و آزار و 

  .دستگيري و شكنجه و... قرار مي گيرند
 
 جنبش هاي زنان و جنبش هاي آزادي بخش 

ان در پروسه برابر حقوقي افراد و جنبش جهاني زن
مشكالت جنوب/شمال جهان وضعيت زنان را مورد بحث 
و گفتگو قرار داده است. زن بودن به اين مفهوم است كه 
در يك موقعيت پائين تر اجتماعي نقش مادر را قبول 
نمود و جنس دوم را تشكيل داد. اين نقش را شايد بتوان 

 جا قرار دارد؟تصور نمود اما علل اجتماعي آن ك
 :خطوطي از بحث هاي جنبش جهاني زنان

 پدرساالري جهاني -1
الف/ از طريق ساختار هاي قدرتي در خانواده ( مرد 

 (مسئول بيرون است و زن مسئول درون خانواده
ب/ از طريق تقسيم كار اجتماعي ( كار مزدي و كار 

 خانگي) و نابرابري حقوقي ميان مردن و زنان
 عيت اجتماعيت/ از طريق موق

جامعه طبقاتي: مسئله اي كه با آن كامال در تمامي  -2
كشورهاي جهان سوم روبرو هستيم و شرايط زندگي در 
اين كشور ها وابسته (سرمايه داري) به آن است. به 
مفهوم بيشترين بهره با حداقل سرمايه گذاري تحت 
شرايط استثمار و استفاده از آخرين نيروي كار ضعيف 

هاي اجتماعي و انهدام تمامي مناسبات  ترين بخش
  اجتماعي

سنت ها، ايدئولوژي، مذهب و فرهنگ: در مبارزات   -3
آزادي بخش ملي كشورهاي جهان سوم غالبا آزادي و 
برابر حقوقي زنان بعنوان جنبشي مستقل در سايه قرار 
مي گيرد. به اين صورت كه همواره بعد از يك مبارزه 

بايست چون گذشته به تقسيم آزاديبخش ملي زنان مي 
كار گذشته خود باز گردند و مردان از مزاياي آزادي 

 .جديد خود بهره برند
 

در حاليكه زنان بخش مهم تمامي جنبش هاي 
آزاديبخش را تشكيل مي دهند و غالبا بخش هاي 

   راديكال جنبش انقالبي را سازماندهي مي كنند
  

**************************** 
 :ز ماخذ هاي زيراستفاده ا

Kay-Michael Schreiner / Johanna 
Skrodzki, 

 زنان در جهان سوم
Peter Hammer Verlag, 3. Auflage 1986 

Rose Gauger / Ulrike Helwerth, 
 ما مورچه گان جنبش هستيم ـ زنان در آمريكاي التين
Schwarzwurzel-Verlag, 1. Auflage 1982 
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 موفقيت الهام بخش
 

  نادر عصاره
 

، دور دوم انتخابات مقدماتي 2011اكتبر  16روز يكشنبه 
حزب سوسياليست فرانسه برگزار شد و طي آن كانديداي 
حزب براي رقابت در انتخابات رياست جمهوري سال 

برگزيده شد. آقاي فرانسوا اوالند، در رقابت با خانم  2012
درصد آراء حدود سه  56مارتين اوبري با كسب بيش از 

ميليون راي دهنده، بعنوان كانديداي حزب سوسياليست 
فرانسه تعيين شد. بدنبال اين انتخاب، خانم مارتين 
اوبري، كه با پايان رقابت انتخاباتي، مجددا به پست 
دبيركلي حزب باز گشت، ضمن تبريك به كانديداي 
منتخب بعنوان كانديداي حزب، اعالم داشت كه تمام 

نرژي و امكانات را براي پيروزي او در مبارزه انتخاباتي ا
فراهم مي سازد. بعد از پايان انتخابات مقدماتي، از همان 
دقايق اول، پيام وحدت و يكپارچگي حزب، پيام غالب 

  .گشته است
 

انتخابات مقدماتي در دو دور برگزار شد. در دور اول 
يدا از رقابت ميان شش كانديدا صورت گرفت. پنج كاند

حزب سوسياليست و يك كانديدا از حزب راديكال چپ 
فرانسه. هر پنج كانديداي حزب، بر پروژه سياسي حزب 
سوسياليست براي كسب قدرت تاكيد داشتند. حزب 
سوسياليست فرانسه، پروژه سياسي خود براي مبارزه 

را  2012انتخاباتي براي رياست جمهوري در سال 
دا ها كه گرايشات مختلف تصويب كرده است. همه كاندي

در حزب سوسياليست را نشان مي دهند، اين پروژه را 
فصل مشترك خود مي دانند. تفاوت كانديداها، در راه و 
روش تامين اهداف اين پروژه، و تاكيدات مختلف آنان 
است. آنان در روش و متد ها با هم متفاوت و تاكيدات 

سياسي برجسته ويژه خود را بر اين يا آن جنبه از پروژه 
مي كردند. پروژه حزب سوسياليست كه با مشورت 
متخصصين نزديك به حزب تهيه شده است به وجوه 
مختلفي پرداخته است. پيشنهاد در باره بحران مالي 
جهاني، روش برخورد با جهاني شدن، سياست مالياتي و 
بودجه و تامين مطالبات اقتصادي و اجتماعي، و تغييرات 

ومتي كه در دوران نيكال سركوزي در روش هاي حك
تحت سيطره و اعمال نظر او تغييراتي كرده اند، مفاد اين 
برنامه را تشكيل مي دهند. اين پروژه در سي فقره 
پيشنهاد، فشرده شده و در اختيار همگان قرار دارد. اين 

» دولت رفاه«پروژه سياسي، برنامه اي در چهارچوب 
ا از صاحبين درامدهاي است كه بر افزايش سهم ماليات ه

باال و نيز بر افزايش نقش دولت در اقتصاد تاكيد دارد. 
اولين نشانه هاي سياست ورزي حزب سوسياليست نسبت 
به جهاني شدن اقتصاد در اين برنامه مشاهده مي شود. 
در دور اول انتخابات قريب دو ميليون هفتصد هزار راي 

از شش كانديدا، دهنده، آرا خود را به صندوق ها ريختند. 
 50در دور اول هيچيك اكثريت مطلق يعني بيش از 
 39درصد آرا شركت كنندگان را كسب نكردند. اوالند با 

درصد بطور نسبي بيشترين آرا را  31درصد و اوبري با 
  .كسب كرده بودند. در دور دوم، آن ها با هم رقابت دادند

 
ا امر برگزاري انتخابات مقدماتي از سوي سوسياليست ه

نيز با انتخابات مقدماتي،  2006تازه اي نيست. در سال 
كانديداي حزب، خانم سگولن رويال تعيين شد. البته در 
آن بار، راي دهندگان فقط اعضاي حزب بودند. بنابراين 
انتخاباتي درون حزب سوسياليست بود. خانم رويال، در 

، در رويارويي با نيكال 2007مبارزه انتخاباتي سال 
كوزي شكست خورد. رقباي حزبي خانم سگولن سر

رويال، بعد از گزينش او، از او پشتيباني فعال نكردند و 
عمال گرايشات درون حزب با او در رقابتش با سركوزي 
همكاري نكردند. انتخابات مقدماتي امسال، در شرايط 
حاد اجتماعي برگزار شد. حق انتخاب در آن محدود به 

دان به شركت در آن دعوت اعضاي حزب نشد و شهرون
شدند. اين عوامل سبب شد انعكاس انتخابات مقدماتي، 
انچنان برجسته گردد، كه امر برگزاري چنين انتخاباتي را 
در ميان احزاب ديگر بعنوان يك نوسازي ضرور، همه گير 
ساخته است. در واكنش به آن، دولت و حتي شخص 
ر رئيس جمهور فرانسه آقاي سركوزي و نخست وزي

فرانسه آقاي فرانسوا فيون ابراز نظر كردند. انتخابات 
مقدماتي براي تعيين كانديدا، درون حزب حاكم به مسئله 
اي تبديل شده است. ارزيابي از پروژه حزب سوسياليست 
فرانسه موضوعي مستقل است. نيروهاي ديگر چپ در 
جامعه فرانسه، از جمله جبهه چپ كه يكي از احزاب 

مونيست فرانسه مي باشد، برنامه هاي اصلي آن حزب ك
ديگري را مطرح مي كنند. در برابر اصالحات مورد تاكيد 
پروژه سياسي سوسياليست ها، جبهه چپ نامبرده از توزيع 
قدرت و ثروت دفاع مي كند. اما، مستقل از برداشت و 
نظر و نقد نسبت به پروژه سياسي حزب سوسياليست، 

نتخابات مقدماتي بديهي به موفقيت سوسياليستها در اين ا
  .نظر مي آيد

 
انتخابات مقدماتي اين بار محدود به اعضاي حزب نبود. 
تمامي شهرونداني كه به ارزش هاي چپ ابراز تمايل مي 
كردند، در اين گزينش مي توانستند شركت كنند. اين امر 
سبب شد كه نزديك سه ميليون نفر در هر يك از دو دور 

نمايند. چنين جمعيت كثيري نسبت اين انتخابات شركت 
تا دويست هزار  160به تعداد اعضاي حزب كه بين 

شمرده مي شوند، غير منتظره بوده است. رهبران حزب 
شركت حدود يك ميليون نفر راي دهنده را پيش بيني 
كرده بودند. استقبال چشم گير از اين انتخابات مقدماتي و 

ي براي حزب برگزاري موفق آن نتايج و فوايد بسيار
داشته است. سازماندهي و اجراي اين انتخابات كه با 
مخالفت حزب راست حاكم همراه بود، توسط حزب در ده 
هزار حوزه راي گيري در سراسر فرانسه به شيوه اي سالم 

و با نتايجي مورد پذيرش از سوي تمامي كانديدا ها 
برگزار شد. هزينه اين انتخابات را شركت كنندگان 

داشتند. هر شركت كننده اي حداقل يك يورو  برعهده
بعنوان هزينه پرداخت مي كرد. اعضا و فعالين حزبي 

  .نيروي اصلي برگزار كننده انتخابات بودند
 

بسياري نگران و يا منتظر بودند كه مناظره ها و جريان 
اين انتخابات مقدماتي، به يك رقابت تفرقه انگيز ميان 

تبديل گردد. در واقع  كانديدا هاي حزب سوسياليست
سال هاست كه انشقاق درون حزب سوسياليست حاكم 
بوده است. يكي از تبليغات احزاب راست عليه چپ در 
فرانسه انشقاق و جنگ دروني ان ها بوده است. اين 
انشقاق ها تاريخ خود را دارند. زماني، در واكنش به 
بحران حزب و چپ و مركز، ميشل روكار، يكي از نخست 

ران فرانسوا ميتران، مطرح كرده بود كه بايد يك وزي
در حزب سوسياليست و متحدينش » بيگ بنگ سياسي«

روي دهد. او با اين استعاره، با اشاره به نظريه اي در مورد 
پديد امدن جهان بر اثر يك انفجار بزرگ، راه حل بحران 
را فرو پاشي حزب سوسياليست ديده بود. نتيجه انتخابات 

كه سوسياليست ها شكست سخت و  2001اوريل  21
دردناكي خوردند، حزب سوسياليست را بيش از هر زماني 
از پا در اورده بود. سوسياليست ها در انتخابات رياست 

نيز شكست خوردند و انشقاق خود را به  2007جمهوري 
نمايش گذاشتند. سه سال پيش مارتين اوبري به دبيركلي 

ظر او در مورد بحران حزب حزب برگزيده مي شود. ابراز ن
سوسياليست، قابل تامل است. مارتين اوبري در اين باره 
در مناظره خود با رقيبش مي گويد وقتي كه به اين پست 
رسيده نه سوسياليست ها در درون حزب دل و دماغ 
گفتگو با هم را داشتند و نه چيزي در اختيار داشتند كه با 

رند. اين بار، برگزاري مردم در خارج از حزب در ميان بگذا
انتخابات مقدماتي براي گزينش كانيداي حزب با شركت 

و تفرقه » جنگ برادر كشي«شهروندان، نه تنها به يك 
انگيز منتهي نشد، كه به برآمد حزب سوسياليست منجر 
گشت براي مبارزه و رقابت انتخاباتي با حزب راست و 

هاي رئيس جمهور نيكال سركوزي. در عين حال ظرفيت 
كانديداهاي مختلف، در جريان مناظره ها، بعنوان ظرفيت 
هاي حزب به نمايش در آمدند. رقابت ميان كانديداها، به 
رقابتي براي تخريب همديگر تنزل نكرد. آنان ضمن 
توضيح پروژه سياسي حزب كه اشتراكشان بود، به توضيح 
راه هاي مختلف و مطلوب خود مي پرداختند. اين روش 

ه كانديداها طي مناظره ها به معرفي افراد و سبب شد ك
گرايشات حزب سوسياليست بپردازند. اين ابتكار به 
گرايشات كوچك حزب اين امكان را داد كه بتوانند با 
جامعه بوسيله رسانه هاي عمومي گفتگو كنند. از مناظره 
ها، بينندگان پنج ميليون و شش ميليون نفري استقبال 

معه به مناظره هاي سياسي نمودند. اين عالقه جا
انتخابات مقدماتي حزب سوسياليست، راديو و تلويزيون و 
مطبوعات را راغب كرد كه گزارش دهند و اطالع رساني 
نمايند. حزب سوسياليست فرانسه بدين طريق براي مدتي 
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چند هفته اي در مركز بحث و گفتگوي جامعه قرار گرفته 
يري را بر جامعه بود. اين ابتكار و استقبال چنان تاث

گذاشته بود، كه حزب و دولت راست حاكم شروع به گله 
و شكايت كردند از سهم كمي كه انتن ها به آن ها و به 

  .اخبار مربوط به آن ها مي دهند
 

، ضعفي بود كه احزاب راست به »رهبر طبيعي«نداشتن 
حزب سوسياليست نسبت مي دادند. آن ها مي گفتند 

هبر طبيعي ندارد به اين بازي چون حزب سوسياليست ر
خاباتي دست زده است. اين واقعيتي است كه حزب انت

سوسياليست از زمان فرانسوا ميتران از رهبر صاحب اقتدار 
همه گير و حزبي برخوردار نبوده است. از سوي ديگر، 
گرايشات مختلفي درون حزب ابراز وجود كرده و مي 
كنند. در اين شرايط، حزب سوسياليست، از طريق اين 

ا شركت شهروندان، هم كانديداي انتخابات مقدماتي و ب
خود را انتخاب كردند و هم براي آن مشروعيتي فراتر از 
مرزهاي حزب سوسياليست فراهم ساختند. موفقيت اين 
ابتكارباعث شده است كه روش گزينش دموكراتيك 
كانديدا به حزب سوسياليست محدود نماند. در حزب 

شده، راست حاكم فرانسه، بنا به نظرسنجي هاي انجام 
بيش از نصف اعضا خواستار همين روش براي گزينش 
كانديداهاي خود هستند. اين روش كه در امريكا و در 
ايتاليا مرسوم است، در مقابل روش سنتي در فرانسه 

حزب، قد علم كرده است. به » رهبر طبيعي«مبتني بر 
نظر مي رسد كه رهبر طبيعي در زندگي حزبي در فرانسه، 

يده است. اين روش سنتي حاكم در دورانش به سر رس
دوران بعد از جنگ و در سايه رهبران قدر قدرت، ديگر با 
شرايط كنوني منطبق نيست. هم اكنون نيكال سركوزي، 
بنا به نظر سنجي هاي متعدد از راي تمايل پائيني در 
ميان شهروندان برخوردار است. با اين وجود طبق منطق 

رابر او از حزب حاكم سنتي رهبر طبيعي، هيچ كسي در ب
ت 44نمي تواند مطرح شود و كادرهاي صاحب صالحي

ديگر آن حزب، بايد به شيوه هاي سنتي و قديمي احترام 
تن دهند. انتخابات مقدماتي گزينش » رهبر طبيعي«به 

كانديدا در حزب سوسياليست، روش نويني است كه آنان 
هاي  از طريق آن توانستند بر انشقاق فايق ايند و زمينه

  .وحدت حزب خود را نيز تامين كنند
 

حزب سوسياليست فرانسه، با گزينش كانديداي خود، و با 
مشروعيتي كه با راي شهروندان براي كانديدا و حزب به 
دست اورده، زمينه وحدت خود را تقويت و فضاي مثبتي 
را در جامعه براي فعاليت سياسي خود آماده ساخته است. 

شرايط مناسبي براي مبارزه انتخاباتي انتخابات مقدماتي، 
و رقابت سوسياليست ها با حزب راست و كانديداي آن را 
فراهم ساخت. گذر از انشقاق به يك وحدت حزبي، باز 
سازي پيوند اجتماعي و جلب توجه جمعيت كثيري به 
مبارزه خود يك موفقيت بي بديل در اين مرحله براي آن 

  .باشد حزب و الهامبخش براي ديگران مي
 2011 /10 /17  

 
  پيرامون تحوالت در ليبي و سرنگوني قذافي 

ساله قذافي هم پايان يافته است، هر چند كه مقاومت نيروهاي طرفدار او در چند شهر ادامه دارد.  42اكنون حكومت 
حكومت قذافي در پي چند ماه جنگ داخلي و بمباران نيروهاي خارجي سرنگون شده است، اما هنوز آينده ليبي چندان 

دم در تونس و مصر بود و ديد كه مردم اين روشن نيست. قذافي زماني كه قدرت را به دست داشت، شاهد مبارزات مر
كشورها چگونه در فاصله كوتاهي اين دو ديكتاتور را سرنگون كردند. اما سرنگوني بن علي و مبارك براي مستبدي چون 
قذافي حاوي هيچ درسي نبود، همانگونه كه تا كنون سران جمهوري اسالمي از آن هيچ نياموخته اند. اين حكومت ها به جاي 

كردن فضاي سياسي و امكان مشاركت مردم در سرنوشت خود، به خشونت متوسل شده و مردم را با هدف ارعاب و  باز
براي ماندن در مسند قدرت، سركوب مي كنند. در طول چند ماه گذشته جهان و به ويژه دنياي عرب شاهد آن بودند كه سه 

ضايتي مردم، به سرعت متالشي شدند. ما به همراه ديگر حكومت خودكامه يكي پس از ديگري در برابر امواج خشم و نار
جريانات آزاديخواه بارها گفته ايم كه ديكتاتور ها قادر به شنيدن صداي مردم خود نيستند. اينان همواره صداي مردم را دير 

اينكه خطر هنگام مي شنوند. هر چند هنوز زود است كه در ارتباط با آينده ليبي حكم روشني صادر نمود و به رغم 
سربرآوردن استبداد ديگري منتفي نيست، اما پايان دوران قذافي را مي توان تقريبا به شكل قطعي اعالم نمود. اكنون آينده 
ليبي با پايبند ماندن نيروهاي اصلي متشكل در شوراي ملي انتقالي، كه قدرت را در اين كشور به دست آورده اند، به قواعد 

خورده است و بسته به دوري و يا نزديكي اين نيروها به قوانين و مناسبات دموكراتيك، مي تواند  و موازين دموكراتيك گره
ليبي به سوي يك جنگ داخلي و يا به سوي دموكراسي پيش رود. نگران كننده اين است كه بر زمينه عدم شكل گيري 

دشمن مشترك متحد شده اند، نتوانند دست نهادهاي مدني طي ساليان گذشته، نيروهاي مسلح ضد قذافي كه بر مبناي يك 
در دست هم و متحدانه آينده را آزاد و دموكراتيك بنا كنند. اگر اين نيروها بر قواعد دموكراتيك پايبند نمانند، در جريان 

  .سازماندهي قدرت جديد ممكن است رو در روي هم قرار گيرند
شوراي امنيت سازمان ملل با تصويب  2011مارس  17. در تحول اخير در ليبي از ويزگي هاي خاص خود برخوردار است

پرواز ممنوع بر آسمان  ةبراي جلوگيري از عمليات نيروي هوايي وفادار به معمر قذافي عليه مردم، منطق 1973قطعنامه شماره 
نموده بود. اما كاربست خشونت عليه مردم ليبي را منع  1970قطعنامه  طيليبي، برقرار نمود . پيش از آن شوراي امنيت 

را گامي در جهت دفاع از  1973در معرض قتل عام قرار گرفتند. ما قطعنامه  "بن غازي"قذافي آن را ناديده گرفت و مردم 
بزرگ، كه نيروي  هايحق مخالفت و اعتراض به حكومت هاي مستبد دانستيم. همزمان نسبت به اجراي آن توسط قدرت 

ر اختيار دارند، بيمناك بوديم. به همين خاطر تاكيد كرديم كه در مراكز مهم تصميم نظامي و پول و تكنولوژي پيشرفته و
گيري، كشورهاي قدرتمند هستند كه حرف آخر را مي زنند و طبيعي است كه منافع آن ها هم بر بسياري از اقدامات بين 

ده و در پي محكم كردن جاي پاي خود در كه يقينا اين دولت ها براي پس از قذافي نقشه كشي فتيمالمللي سايه مي افكند. گ
هم برداشت  1973فرداي سرنگوني قذافي و شكل گيري يك حكومت ديگر هستند. و افزوديم كه آن ها در اجراي قطعنامه 

  .فراتر رفته اند مقطعنامه ه ةهاي خود را از آن مبنا قرار داده اند و از اهداف اعالم شد
سپرده شد. در جريان  "ناتو"شوراي امنيت گذشته است، اجراي آن به  1973نامه جريان پنج ماهي كه از تصويب قطع در

اجراي آن در گام نخست جنبه دفاعي آن به سود دخالت در سرنوشت مردم ليبي نقض شد و قدرت هاي بزرگ با هدف 
ر طول اين مدت با مهارت بمباران كنند. هر چند كه آن ها د اسرنگونگي قذافي تالش كردند مواضع نيروهاي وفادار به او ر

از انعكاس اخبار جنگ و بمباران مواضع قذافي جلوگيري كردند، اما چه دخالت نظامي آن ها، چه مواضع سياسي سران اين 
بارتاب مي دهد.  اقدرت ها و چه طمعي كه براي تقسيم غنايم از خود نشان داده اند، همگي اهداف آزمندانه اين قدرت ها ر

ي براي سرنگوني ديكتاتوري چون قذافي نيز، محكوم است. ما بر اين باوريم كه همه آزاديخواهان و اين دخالت ها، حت
جريانات سياسي موظف اند در اين باره موضع روشن اتخاذ كنند. ما با نقد مواضع متناقض قدرت هاي بزرگ در ارتباط با 

راي جلوگيري از كشتار مردم در هر گوشه اي از اين كه نفس دخالت سازمان ملل ب معتقديمزير پا گذشتن مفاد قطعنامه، 
جهان مثبت و قابل پشتيباني است. و همانگونه كه بارها اعالم كرده ايم، سركوب و كشتار مخالفان، مساله داخلي هيچ كشوري 

ض اينگونه نيست. جنايتي است عليه بشريت كه بايد با واكنش همه جانبه روبرو شود. همزمان اهميت دارد كه نسبت به نق
قطعنامه ها واكنش نشان داد. ما اميدواريم كه تحوالت در منطقه از جمله در ليبي، در جهت دمكراتيزه كردن نظام هاي 
 هسياسي در منطقه تداوم يابد و جاي دولت هاي مستبد سرنگون شده را، نه خودكامگان جديد، بلكه نمايندگان راي و اراد

اد و خودكامگي مسير بي بازگشت همه اين كشورها شود. همزمان نمي توانيم بيم و نگراني مردم بگيرد و آزادي از يوغ استبد
خود را از آينده اين كشورها پنهان كنيم. براي استقرار دموكراسي در اين كشورها دشواري هاي فراواني وجود دارد به ويژه 

ما سابقه روشني در دفاع از دموكراسي ندارند و اي و نيروهاي در قدرت آن عمو قبيلهدر كشوري چون ليبي كه ساختار آن 
  .بر مبناي نفي حكومت قذافي متحد شده اند

مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق همانگونه كه بارها تاكيد نموده است، همواره خود را مدافع حق شهروندان هر  كميته
و مي داند. از نظر سازمان ما هر گونه دخالت دانسته  ةكشور، در تعيين سرنوشت خويش، بر اساس اراده و انتخاب آزادان

خارجي در امور داخلي كشورهاي ديگر به منظور آلترناتيو سازي از خارج، محكوم است. ما اعالم نموده ايم كه امروز ديگر 
 مردم در تعيين مقدرات يك كشور تعريف مي شود. حكومت هايي كه ةبيش از هر زمان ديگري، حاكميت ملي با معيار اراد

با توسل به هر وسيله اي در برابر حق تعيين سرنوشت شهروندان خود مي ايستند و مردم كشور خود را سركوب، زنداني، 
   .مردم محسوب نمي شوند ةحاكميت اراد ةشكنجه و تهديد به قتل عام مي كنند، نمايند

  مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران كميته
 2011مبرسپتا19شهريور برابر28دوشنبه
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عالميه مشترك بمناسبت ا
 جشن اومانيته

 
 

خواست آزادي زندانيان سياسي را نيرومند تر 
  سازيم

 
جشن اومانيته امسال در حالي فرا مي رسد كه جمهوري 
اسالمي با بحران همه جانبه اي روبروست. اين رژيم هم 
در ميان مردم موقعيت ضعيف تري پيدا كرده است و هم 

گشته است. اين در حالي  در رابطه با جهان منزوي تر
است كه اختالفات در باال، ميان سران حكومت، به اوج 
خود رسيده است. افزون بر اين سايه استبداد از بام برخي 
جوامع، در جهان عرب و در خاورميانه، پائين افتاده است 
و اين كابوس هم سرنوشت شدن با كشورهائي چون 

ر ما، نشانده مصر و تونس را بر ذهن و روان حكومت كشو
  .است

به  1388در ايران بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 
دليل دستكاري و تقلب آشكار و مفتضحانه حكومت در 
انتخابات، شعله جنبشي زبانه كشيد كه در صورت تداوم 
مي توانست به عمر استبداد پايان دهد. اما حكومت با 
 سركوب خشن توانست با دهها كشته و صدها زخمي و

هزاران زنداني آن را موقتا به عقب بنشاند. اكنون جامعه 
ما، در راه دشوار گذر از حكومت ديني و رسيدن به 
دموكراسي، در موقعيت دشوار و حساسي قرار دارد. نظام 
اسالمي، با چنگ اندازي بر منابع مادي و گرد اوردن 
نيروهاي نظامي وابسته به خود، بيرحمانه ترين سركوب 

ه جريانات سياسي، نيروهاي جامعه مدني، زنان، ها را علي
دانشجويان و جوانان، مليت هاي ساكن ايران، روزنامه 
نگاران، سنديكاليست ها و ... بكار بسته است. اين 
حمالت، بخصوص از آخرين تظاهرات بزرگ ايرانيان در 

 25حمايت از جنبش هاي ضد ديكتاتوري مردم عرب، در 
ت. بدنبال اين تظاهرات، وسيع تر شده اس 1389بهمن

همزمان با دستگيري هزاران نفر، دو نامزد انتخابات 
رياست جمهوري اسالمي، آقايان موسوي و كروبي، نيز 
بخاطر مقاومتشان در برابربلوك قدرت، در خانه هاي خود 
زنداني شده اند. ابعاد فشار در زندان ها، به اعتصاب غذاي 

صدور احكام اعدام و  هاي پياپي زندانيان انجاميده است.
زندان براي فعالين سياسي و مدني در دادگاه هاي 
نمايشي و غير عادالنه تشديد شده است. كار را اين 
حكومت به جائي كشانده است كه وكالي مدافع زندانيان 
مدني و سياسي نيز از سركوب در امان نمانده اند. آنان با 

ف اين اتهاماتي واهي دستگير و زنداني شده اند. هد
اقدامات، ايجاد ترس و وحشت در جامعه بوده است. 
مبارزه آزاديخواهانه مردم ايران، براي پيشرفت نيازمند 
حمايت جامعه بين المللي، بويژه حمايت افكار عمومي از 
اين مبارزات، براي آزادي تمامي زندانيان سياسي، مدني و 
مذهبي است. ما سه جريان چپ مدافع دموكراسي و 

اجتماعي، اين سركوب ها را محكوم مي دانيم و عدالت 
 .خواهان آزادي همه زندانيان سياسي و عقيدتي هستيم

مارس  24شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 
طي قطعنامه اي بر تعيين يك گزارشگر ويژه براي  2011

ايران تاكيد نموده است. اين گزارشگر، قرار است در باره 
وري اسالمي ايران براي شرايط حقوق بشر در جمه

شصت و ششمين اجالس شوراي حقوق بشر و 
نونزدهمين اجالس مجمع عمومي گزارشي تهيه نمايد. 
در پي تصويب اين قطعنامه آقاي احمد شهيد بعنوان 
گزارشگر ويژه برگزيده شده است. اكنون مقامات ايراني، 
از مسافرت او براي بازرسي جلو گيري كرده و مجوز اين 

را صادر نمي نمايند. ما سه سازمان چپ ايراني،  مسافرت
ضمن قدرداني از مساعدت هاي تا كنوني افكار عمومي 
در راه مبارزات مردم ايران، خواستار ادامه اين حمايت ها 

  .هستيم
 

شرط الزم آزادي و عدالت ، جدائي دين و دولت
 در كشورهاي عربي و خاورميانه

ر تونس جنبشي آغاز د 2010از سوي ديگر از ماه دسامبر 
شد و در مدت كوتاهي به مصر كشيده شد، و سپس يمن، 
بحرين، ليبي و سوريه را در نورديد. اين جنبش ها مردم 
ديگر كشورها را به حركت واداشت. در نتيجه اين جنبش 
ها تا كنون سه ديكتاتور به زير افتاده و در برخي ديگر از 

سيم آزادي نهال كشورها، هنوز تب و تاب ادامه دارد و ن
اميد را در دل ملل عرب و مردم منطقه ما براي رهائي 

  .زنده نگاه داشته است
بديهي است كه قدرت هاي بزرگ، نسبت به منافع خود 
در اين منطقه استراتژيك بي تفاوت نبوده اند. اين قدرت 
ها در حالي كه تا ديروز از اين مستبدين حمايت مي كرده 

د كه براي تامين منافع خود با كنار اند، امروزه، در صددن
زدن اين يا آن ديكتاتور همراه شوند و در موردي نظير 
ليبي، مطامع غارتگرانه خود را با فراتر رفتن از قطعنامه 
شوراي امنيت سازمان ملل به نمايش گذارند. از سوي 
ديگر، جمهوري اسالمي ايران، در صدد است با تكيه بر 

نبش ها دخالت كند، برخي ها را پان اسالميسم، در اين ج
مي نامد و موردي نظير سوريه را، » بيداري اسالمي«
معرفي مي كند. ما سه سازمان چپ » شيطنت غرب«

ايراني با اين دخالت ها مخالفيم و آن ها را محكوم مي 
كنيم و از مبارزات مردم اين كشورها عليه رژيم هاي 

بارزات را بر فاسد، وابسته ومستبد دفاع مي كنيم. اين م
حق و سرنوشت تاريخي مردم منطقه خود را در گرو 
پيشرفت اين مبارزات بسوي دموكراسي مي دانيم. ما بر 
اين باوريم كه با توجه به حضور و نفوذ انديشه سياسي 
اسالمي در اين منطقه، راهي دشوار و پر فراز و نشيب و 
خطير در مقابل اين جنبش ها قرار دارد. از سي و سه 

ال پيش كه مردم ايران عليه ديكتاتوري وابسته و فاسد س
سلطنتي برخاستند، و آن را به زير كشيدند تا امروز، هنوز 
در كشور ايران، گذار به دموكراسي و آزادي و عدالت 
محقق نشده، برعكس، استبدادي ديني و تماميت خواه 
سر برآورده است. اين حكومت كه مشروعيت خود را از 

ي گيرد، با پول نفت و زور اسلحه بر مردم راي مردم نم
فرمان مي راند. در كشور ما به جاي حكومت متكي به آرا 
مردم ، روحانيت ساالري تحت عنوان واليت فقيه بر 
مقدرات مردم ما، حاكم گشته است. آزادي هاي فردي 
لگد مال گشته اند. مخالفين، قلع و قم شده اند. يك 

ار هزار نفر زندانيان سياسي نمونه آن قتل عام بيش از چه
به فرمان خميني، باالترين مرجع سياسي و ديني، در 

بود. در ايران اكنون زنان، از ابتدائي ترين  1367تابستان 
حقوق خود محروم گشته، و با قانوني مرد ساالرانه كه در 
بطن شريعت اسالمي قراردارد، به برده هاي خانگي 

و آزادي هاي طبيعي  تبديل شده اند. جوانان، از حقوق
خود محرومند. مليت هاي مختلف ايراني، مذاهب 
گوناگون، مورد تعدي اسالم حكومتي هستند. حكومت 
مذهبي، در تداوم دردبار خود، تنها به يك گرايش از 
مذهب شيعه كه قدرت مالي و نظامي را به چنگ گرفته 
است، محدود و منحصر شده است. حتي به گرايشات 

نيز رحم نمي كند. بي حقوقي محض  نزديك به خود
ناشي از استبداد ديني، همه كاره بودن حكومت واليت 
فقيهي، غير پاسخ گو و غير مسئول بودن آن سكه رايج 
گشته اند. به جاي حكومتي مبتني بر عقل و انتخاب، 
رژيمي متكي بر باندهاي صاحب امتياز و روحانيت 

ه قهقرا حكومتي نشسته است. بدينگونه، جامعه ما ب
كشانده شد. ناكارامدي ها در عرصه هاي گوناگون 
سياسي، فرهنگي، اقتصادي و ديپلماتيك، به بحران هاي 
عميق، فسادهاي مالي و اجتماعي همه جانبه، فحشا و 
اعتياد و ويراني و خرابي ها انجاميده است. صحنه گردان 
ها و سودبران اين سيه كاري ها برخي دست اندركاران 

باشند. اما بار اين تبهكاري ها، بر دوش حاكم مي 
كارگران و زحمتكشان بيش از پيش سنگيني مي كند. 
اين همه، اين بيراهه ها، اين دهه هاي مصيبت و فقر و 
بدبختي براي جامعه ما، محصول چيزي نيست جز سر بر 
آوردن يك حكومت مذهبي در جامعه ما و اميزش دين و 

و واليت فقيه. امروز دولت و برقراري روحاني ساالري 
براي بسياري از مردم روشن گشته است كه سرنوشت 
جامعه ما، سرنوشت آزادي و عدالت، به جدائي دين از 
دولت وابسته است. ما عالقه داريم كه جامعه روشنفكري 
و سياسي و فرهنگي كشورهاي عربي تجربه ما را مورد 

توري مطالعه و توجه قرار دهد. پيروزي مبارزات ضد ديكتا
در اين كشورها، در پي سقوط ديكتاتورها، با دشواري راه 
گذار روبرو خواهد شد. ما صميمانه آرزو مي كنيم كه 
راهي را كه در كشور خود شاهد بوده ايم و مصايبي را كه 
زندگي كرده ايم، در اين كشورها تكرار نشوند. ما براي 

و ملل مبارز دوست و همسايه و هم رزم، آزادي و عدالت 
 .حكومت هاي غير مذهبي و انتخابي آرزو مي كنيم
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 تهيجشن اومانگزارش 
  

 قبا جنبش مزد و حقو يدر همبستگ 2011 تهياومان جشن
خواست  ،يعرب يكشورها هخواهانيمبارزات آزاد ران،يبگ

به سازمان ملل متحد،لغو  نيكشور مستقل فلسط تيعضو
پوست متهم به  اهيس كي"سيويد يترو "حكم اعدام 

و  17، 16 يدر روزها يكائيپوست آمر ديسف سيمرگ پل
هزار تن در پارك  500از  شيسپتامبر با حضور ب 18
 .ديبرگزار گرد "كورنوو"بزرگ  اريبس

آن،   جاديسال بعد از ا كيهشتاد و كه  تهياومان جشن
شده است بار  ليتبد يجشن بزرگ مل كياكنون به  

به مبارزه مشترك را در دل مبارزات كارگران،  ديام گريد
و صلح و... در  يعدالت اجتماع يزنان و جوانان، برا

 "يدهكده جهان " زيفرانسه زنده نمود. در جشن امسال ن
ضور احزاب و سازمان و مالقات و ح ديدو باز ديمحل د

چپ، دموكرات و  ،يستياليسوس ،يستيكمون يها
مختلف در سراسر جهان با  يكشورها خواهانيترق

 بود.  ياسيو س يتنوعات فرهنگ

، احزاب چپ و "كورنوو"پارك  گريد يمكان ها در
حزب  يونهايو فدراس يفرانسو يدولت ريغ يسازمان ها

اشتند و با فرانسه از مناطق مختلف، غرفه د ستيكمون
را   دكنندگانيمتنوع خود شور و شوق بازد يبرنامه ها

آن در  ياسيو وجهه س تهي. .  اوماننمودنديدوچندان م
حزب  يمنطقه ا يها  ونيفدراس«و در  »يدهكده جهان«

 يجنبه آن است. برنامه ها كيتنها » فرانسه ستيكمون
قشر جوان  نيتر عيو كنسرت مورد عالقه وس يقيموس

با حضور هنرمندان مشهور پا بر جا  زيامسال ن فرانسه،
» دهكده كتاب«در   ،يفرهنگ تيفعال گريبود. جنبه د

پردازد. اما  يمنتشره م يكتاب ها نياست كه به ارائه آخر
گوناگون در  ياز كتاب، گفتگوها شگاهينما نيدر جوار ا
سر  بانيبا حضور اد يادب يدست اوردها نيباره اخر

 دنيو ... و باالخره خوردن و نوش رديگ يشناس صورت م
كه مربوط به  يمختلف يها يدنيها و نوش ياز خوردن
 يواليبا هم فست يمختلف جهان هستند، همگ يكشورها
جشن  نيدهند كه از كوچك و بزرگ به ا يم ليكرا تش

 برند. يشوند و از آن بهره م يعالقمند م

 
مه روز نا هيريتحر ئتيه ريدب ك،يريلو ها كيپاتر يآقا

فرانسه  در پارلمان  ستيحزب كمون ندهيو نما تهياومان
 " يدهكده جهان "اروپا، در روز شنبه در افتتاح جشن در 

احزاب و  ندگانيبه مهمانان و نما يضمن خوشĤمد گوئ
به  يخارج يكشورها يمطبوعات يارگانها نيمسئول
مشقت بار در  طيو شرا يو مال يتصادبحران اق تيوضع

و فرانسه اشاره  رلنديپرتغال، ا ا،ي،اسپان وناني يكشورها
كشورها را به باد  نيمخرب رهبران ا يها استينمود و س

 ريتحوالت چند ماهه اخ يگريانتقاد گرفت. او در بخش د
دولت  انمنديرا ستود و از نقش ز يعرب يدر كشورها

 نيپرده برداشت. همچن ونسدر زمان انقالب ت يسركوز
خواهان  ن،يمردم فلسط از مبارزات لياو ضمن تجل

 نيفلسط بخشيهمه جانبه از ابتكار  سازمان آزاد تيحما
توسط سازمان ملل  نيكشور فلسط يشناسائ نهيدر زم

آن  تحتيكه پا 1967 يدر مرزها يمتحد شد، كشور
است. حضار با كف زدن ممتد  يالمقدس غرب تيب

خواست نشان دادند و  نيخود را با ا زيآم ديئتا يهمراه
دولت خودگردان  ندهيرا كه نما يسالن سخنران يفضا
 در آن حضور داشت به شدت متاثر نمودند. زين نيفلسط

 
فرانسه و  ستيكل حزب كمون ري، دب»لوران رييپ«
از سران  يرائيحزب چپ اروپا، در هنگام پذ دنتيپرز

خطاب به رهبران حزب  ،يفرانسو يكاهاياحزاب و سند
 ايآ«داشت:  انيب» سبز -ياكولوژ ياروپا«و  ستياليسوس

آزاد كردن مردم  يبرا ايركود  تيريمد يبرا ميخواه يم
 يسال قبل، شما به ما م ي... س م؟يقدرت را بدست آور

سال  ستي. بميستين گري. ما دمينباش كيكه دگمات ديگفت
. ما ميباش كيدموكرات شتريكه ب ديگفت يبه ما م ش،يپ
كه  ديگفت ي. ده سال قبل، به ما مميهست نيچن نيا

. امروزه، من به ميهست نيچن ني. ما اميباش كياكولوژ
 .»دي. چپ باشديچپ باش ميگو يشما م

 ،»يدهكده جهان«محل مباحثات وتبادل نظر در  در
در باره مسائل مهم جهان  يديمف اريبس يگفتگوها

گفتگوها  نيبخصوص منطقه انجام شد. استقبال از ا
 نيبود. در اول شيپ يو فراتر از سال ها ريچشم گ
جهان بدون نقش و  يرهائ«تحت عنوان  ،يسخنران

جنبش زنان  از يندگانينما» ممكن است ريزنان غ يآزاد
  كردند.  يسخنران رانيمصر، تونس و ا

زن در  نياز فعال يانجمن ندهينما ،يانصار رانداختيا
بحث شركت داشت و  نيدر ا يرانيا كيفرانسه، بعنوان 

 ندگانيصحبت كرد. نما رانياز تجارب جنبش زنان ا
و  خواهانهيجنبش آزاد يعموم طيشرا زيمصر و تونس ن

زنان و  تيانقالب در كشور خود را طرح و نسبت به وضع
در  ان،يرانيدادند. ا حيتوض نيحاضر يمطالبات انان برا

فعال مشاركت نمودند تا تجربه خود را  اريگفتگوها بس نيا
گذارند و  انير مدر حال مبارزه د يعرب يبا كشورها

از دولت صحبت كنند.  نيد يبخصوص از ضرورت جدائ
سخنرانان بوضوح  انيتوجه است كه در م انيمتقابال شا

 يب رانيشد مشاهده كرد كه آنان نسبت به تجربه ا يم
. دو سخنران از رنديگ ينم دهيو ان را ند ستندياطالع ن

  يروهاين  ستي، كه ل»شبان ايناد«تونس، از جمله خانم 

 يكند برا يم يدوازده گانه  تونس را رهبر كيدموكرات
 رحسخنان خود مط يفرانسه، در ط ميمق يها يتونس

و نه نسبت به  ميقرار دار 1979كرد كه ما نه در سال 
 توجه. يب رانيتجربه ا

 
غرفه  ،يسال متوال نيچهارم يبرا ،»يدهكده جهان« در

ن اتحاد متشكل از سازما ،يرانيمشترك سه سازمان چپ ا
) تي( اكثررانيخلق ا انيسازمان فدائ ران،يخلق ا انيفدائ

با شعار  رانيچپ ا يها ستياليموقت سوس يو شورا
و  كيدموكرات خواه،يآزاد، جمهور رانيا كي يبرا"
حزب توده  ،»يدهكده جهان«قرار داشت.  در  "كيالئ
غرفه مستقل  كيهم هر تيـ اقل انيو سازمان فدائ رانيا

 تند.خود را داش

بخش  عادگاهيم ،يرانيمشترك سه سازمان چپ ا غرفه
مختلف بود.  شاتيبا گرا يرانياز هموطنان ا يقابل توجه

را  ياسيجشن دو هدف س نيسه سازمان، در ا نيا
كردن  رومنديهدف را ن نيبرجسته كرده بودند. نخست

 انيزندان يخواست آزاد
قرار  رانيدر ا ياسيس

 نيداده بودند. به هم
كه  يا هيالمدر اع منظور

منتشر  يبه زبان فرانسو
شده بود در مورد 

 رانيا ياسيس انيزندان
نموده بودند:  ديتاك نيچن

ابعاد فشار در زندان « 
 يها، به اعتصاب غذا

 انيزندان ياپيپ يها
 نيفعال ياست. صدور احكام اعدام و زندان برا دهيانجام

نه عادال ريو غ يشينما يدر دادگاه ها يو مدن ياسيس
كشانده  يحكومت به جائ نيشده است. كار را ا ديدتش

منطقه و  خواهانهيمعترض، جنبش آزاد رانيجشن  مبارزات حقوق بگ نيدر ا
 داشت يحكم اعدام برجستگ يالغا ن،يبا فلسط يهمبستگ ،يعرب يكشورها
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از  زين ياسيو س يمدن انيمدافع زندان ياست كه وكال
 ريدستگ يواه يسركوب در امان نمانده اند. آنان با اتهامات

ترس و  جادياقدامات، ا نيشده اند. هدف ا يو زندان
مردم  خواهانهيوحشت در جامعه بوده است. مبارزه آزاد

 ،يالملل نيجامعه ب تيحما ازمندين شرفتيپ يبرا ران،يا
 يآزاد يمبارزات، برا نياز ا يافكار عموم تيحما ژهيبو

است. ما سه  يو مذهب يمدن ،ياسيس انيزندان يتمام
 نيا ،يو عدالت اجتماع يچپ مدافع دموكراس انيجر

همه  يو خواهان آزاد ميدان يسركوب ها را محكوم م
 .»ميهست يدتيو عق ياسيس انيزندان

با  يكه برجسته شده بود اعالم همبستگ يدوم هدف
همرزم و دوست عرب در  ه،يهمسا يمردم كشورها

 هيدر اعالم زيمساله ن نيشان بود. ا خواهانهيمبارزه ازاد
باره در  نيقرار گرفته بود. در ا ديمشترك مورد تاك

 نيها، ا راههيب نيهمه، ا نيا« آمده بود:  نيچن هياعالم
جامعه ما،  يبرا يو بدبخت فقرو  بتيمص يدهه ها

حكومت  كيجز سر بر آوردن  ستين يزيمحصول چ
 يو دولت و برقرار نيد زشيدر جامعه ما و ام يمذهب
از  ياريبس ي. امروز براهيفق تيو وال يساالر يروحان

مردم روشن گشته است كه سرنوشت جامعه ما، سرنوشت 
ابسته است. ما از دولت و نيد يو عدالت، به جدائ يآزاد

 يو فرهنگ ياسيو س يكه جامعه روشنفكر ميعالقه دار
تجربه ما را مورد مطالعه و توجه قرار  يعرب يكشورها
كشورها، در  نيدر ا يكتاتوريمبارزات ضد د يروزيدهد. پ

راه گذار روبرو خواهد  يبا دشوار كتاتورها،يسقوط د يپ
كشور  را كه در يكه راه ميكن يآرزو م مانهيشد. ما صم

در  م،يكرده ا يرا كه زندگ يبيو مصا ميخود شاهد بوده ا
ملل مبارز دوست و  يكشورها تكرار نشوند. ما برا نيا

 ريغ يو عدالت و حكومت ها يو هم رزم، آزاد هيهمسا
  .»ميكن يآرزو م  يو انتخاب يمذهب

  

مشترك اعضا،  تيو فعال يسه سازمان، با مساع غرفه
مورد  ياسيس يها امياس پدر جهت انعك يبنحو مناسب

در دفاع از  ييشده و با پوستر ها و پرده ها نينظر تزئ
 تيزنان، مل خواهانه،يآزاد يجنبش ها ،يجنبش كارگر

با مردم  يهمبستگ نيها  و ... آراسته شده بود. همچن
بود كه به شكل  ياز جمله شعارهائ زيمنطقه ن يكشورها

 يبانيدر پشت نيخورد. افزون بر ا يبه چشم م يبرجسته ا
حقوق بشر سازمان  يشورا 2011مارس  24 مياز تصم
 رانياعزام به ا يبرا ژهيو ندهيبر انتخاب نما ريملل دا

 نيشده بود. در ا هيته يطومار دياحمد شه يآقا يعني
كه حكومت  رانيطومار درخواست اجازه مسافرت او به ا

ود. قرار گرفته ب دياز آن سر باز زده است مورد تاك رانيا
و شغل خود  يطومار را صدها نفر با ذكر نام و نشان نيا

گردانندگان غرفه و  نيامضا ب انيامضا نمودند و در جر
در مورد  يديو مف يدائم يامضا كنندگان گفتگوها

 انيدانزن ياز آزاد تيحما يو چگونگ رانيا تيوضع
صورت گرفت.  رانيمردم ا خواهانهيو جنبش آزاد ياسيس

غرفه سه سازمان منتشر شده بود كه دو پوستر توسط 
كه دفاع از  يزندان ياز آن ها به دفاع از وكال يكي

آنان بود، اختصاص داشت.  مياز جرا يكي ياسيس انيزندان
دستنبد زده،  يستوده با دست ها نيخانم نسر ريتصو

از امضا كنندگان طومار را جلب كرد.  ياريتوجه بس
ه مجموعه اثار و دهند ك يانجام شده نشان م يگفتگوها

در  ينمائيو س يو مطبوعات يانجام شده فرهنگ تيفعال
را  انيرانينسبت به ا يفرانسه، شناخت خوب و نظر مثبت

 است. ختهيبرانگ يدر جامعه فرانسو

از غرفه  يگريگوشه د زين اتيها، نشر هيكتاب، اعالم زيم
را بخود اختصاص داده بود كه مراجعه كنندگان و عالقه 

و  يچه به زبان فارس ران،يدر باره ا ديتشارات جدمندان ان
كردند و آثار مورد  يبه آن مراجعه م يچه به زبان فرانسو
 يرسفا يكتاب ها انيكردند. در م يم هيعالقه خود را ته

 بمناسبت –خلق  انيجنبش فدائ يبازخوان«كتاب  د،يجد
 ارائه شده بود.» سالگرد نوزده بهمن نچهلمي

از غرفه ما را به  يگريبخش د زين يرانيا يدست يكارها
 خود اختصاص داده بود.

چند جانبه  يگفتگوها زيو ن كيو موز يكوبيرقص و پا 
شركت كنندگان در  انيم

ضرورت  ران،يمورد وضع ا
 يروهاين ياتحاد و هماهنگ

وحدت  يتالش برا ،يرانيا
شور و  زيان ن تيچپ و اهم

كرده  جاديرا در مقر ا يزندگ
 بود. 

 
اعضا  تيكار و فعال همجموع

و دوستان سه سازمان از 
جمله دوستان جوان ما ،  

 ريو غ انيرانيا انيرا در م يسه روزه  اثر مثبت نيا يط
 تيشركت كننده در جشن به جا گذاشت. موفق انيرانيا
دست اندر  يتر شدن همگ رومنديبرنامه،  باعث ن نيا

 .دباش يم ندهيتر ا عيوس يتالش ها يكاران برا

 بر گزاركننده جشن تهيكم
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عليه اعدام و سركوب 
  مبارزه كنيم

بار داس  جمهوري اسالمي باز هم دست به جنايت زد. اين
مرگ حكومت گردن هموطن روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، 

بازداشت شده بود، نشانه  1386زاد، را كه در سال عزيز خاك
ساله كرد، در حالي امروز در زندان  29رفت. عزيز خاكزاد جوان 

و بدون اطالع قبلي و به شكل ناگهاني، به جوخه مرگ سپرده 
شد، كه بنا به گفته وكيل و خانواده اش، او ابتدا در دادگاه خوي 

تجديد نظر حكم اعدام  به اعدام محكوم شده بود، اما در دادگاه
سال حبس و تبعيد به زندان كرمان  5او تغيير كرده و تبديل به 

  .شده بود
جمهوري اسالمي سي و دو سال است كه مردم كشورمان را 
سركوب مي كند. اين رژيم براي ارعاب مردم هر صداي 
اعتراضي را با گلوله پاسخ داده و براي استمرار حكومتش، چوبه 

داشته و كشتار راه انداخته است. اين حكومت هاي دار بر پا 
سراپا تبعيض، سال هاست كه تيغ سركوب را بدون تبعيض 
عليه همه مردم ايران به ويژه هموطنانمان در مناطق ملي به 
كار مي گيرد. براي جمهوري اسالمي ترك و كرد و لر و فارس 
ر و بلوچ، مسلمان غير مسلمان، زن و مرد و ... تفاوتي ندارد. ه

كدام كه بيشتر در مقابل زروگويي حكومت ايستادگي كنند، 
وحشيانه تر سركوب مي شوند. اگر در مناطق ملي سركوب 
وحشيانه تر است به دليل ايستادگي و شدت مقاومت شان در 
برابر حكومت است. اكنون تيغ سركوب متوجه كردستان است 

حزب و چند ماهي است كه به بهانه مقابله با نيروهاي مسلح 
حيات آزاد كردستان كه به نام پژاك شناخته شده است، مناطق 
مرزي كردستان بمباران مي شود. در نتيجه اين تهاجم خشن و 
غيرانساني، ده ها تن از مردم عادي در مناطق مرزي كشته 
شده و تعدادي نيز زخمي شده اند. در همين دو ماهه اخير، به 

شانه مردم، بخشي از دليل گشودن آتش توپ بر روي خانه و كا
زمين هاي زراعتي زحمتكشان اين منطقه، طعمه حريق شده و 
محصوالت زراعي آن ها در فصل برداشت، نابود شده است. 
شكي نيست كه هم، تهاجم وحشيانه به مردم كردستان، با 
اهداف سياسي صورت گرفته است و هم، اعدام هموطن 

براي انتقام جوئي از روزنامه نگار كردمان، كامال سياسي بوده و 
  .جريان پژاك انجام شده است

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، حمله سپاه 
پاسداران به مردم كردستان را محكوم كرده و عمل جنايتكارانه 
و انتقام جويانه جمهوري اسالمي و اعدام عزيز خاكزاد را به 

وسطائي، شدت محكوم دانسته و نسبت به اين بربريت قرون 
ابراز انزجار مي كند. ما بر اين باوريم كه ماشين سركوب 
جمهوري اسالمي جز از طريق مبارزه متحدانه همه 
آزاديخواهان متوقف نخواهد شد، از اينرو از احزاب و سازمان 
هاي سياسي، از فعاالن مدافع حقوق بشر و همه انسانهاي آزاده 

مي كنيم كه دست در  اي كه از كشتار انسانها تنفر دارند دعوت
دست هم عليه سركوب و اعدام در كردستان و در ساير نقاط 

   .ايران، صداي اعتراض خود را رساتر كنند
  

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
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غلبه بر ساختارهاي 
  قديمي قدرت

  
مصاحبه با ممدوح حبشي از حزب سوسياليست 

   مصر / برگردان ناهيد جعفرپور
  

سخنگوي سياست خارجي حزب  ممدوح حبشي
  .سوسياليست مصر است

  
: در صدر شوراي عالي ارتش مصر مردي قرار پرسش

دارد بنام حسين تنتاوي كه در زمان رياست جمهوري 
سال طوالني وزير دفاع مصر بود. آيا چنين  20مبارك 

فردي و يا اصوال ارتش مصر در مجموع مي تواند مرحله 
  به نظمي واقعا دمكراتيك را طي نمايد؟گذار 

پاسخ: به هيچ وجه. اين ارتش همواره بخشي از رژيم 
ارتش صحبت  قي خواهد ماند. من در باره رهبريسابق با

مي كنم. قشر كوچكي كه نقش بسيار زياد و مهمي در 
همان زمان مبارك بازي كرده است. از زمان كودتاي 

كومت داشته مصر حارتش بر  1952نظامي ناصر در سال 
اي بوئي از دمكراسي نداشته  است و هيچگاه حتي ذره

است. شوراي عالي ارتش هم اكنون نقش سياسي در مصر 
كند. موضوع بر سر اين است كه تا حد امكان  بازي مي

بخش اعظمي از ساختارهاي سابق را حفظ نمايند. البته 
يدار با پايداري بيشتر زيرا كه ديكتاتوري مستقيم ديگر پا

  .نيست
: آيا به واقع قدمهاي انقالبي هم وجود داشته پرسش
   است؟

. هائي برداشته شده است زيرا كه به واقع قدمپاسخ: بله. 
آنچه كه بدست آمد تحت فشار مردم در خيابانها  ،تنها

ها  بدست آمد و نه از اين بابت كه ارتش به اين خواسته
از زماني كه جنبش هنوز نيرويش را اعتقاد داشت. در آغ

داشت ارتش حتي مي خواست مجلس قديمي را كه از 
طريق انتخابات قالبي برپا شده بود و همچنين كابينه 
مبارك را نگاه دارد. آنها همچنين نمي خواستند مبارك 
ودارودسته اش را در مقابل دادگاه قرار دهند. اما جلوي 

را دستاورد انقالبي اين كار گرفته شد و من نام اين 
 . جنبش بايد بيشتر وارد جزئيات شود و آنگذارم مي

مردم سرنگوني  "چيزي را كه شعار جنبش بود يعني 
متحقق سازد. ازسرنگوني رژيم  "رژيم را مي خواهند

منظور سرنگوني سر رژيم نيست بلكه منظورسرنگوني 
هاي سال به آن رژيم خدمت  تمامي كساني است كه سال

 ات شدن به اين معني است كه رهبريرد جزئيكردند. وا
ها تغيير كنند. در  خانه ها و وزارت جات، بيمارستان كارخانه

آنجا هنوز كساني نشسته اند كه رژيم مبارك را پشتيباني 
كردند. براي اين كه اين افراد را از قدرت انداخت، 
ضروري است كه اعتصاب كنندگان به خيابان ها گسيل 

نه تا هم كنون چنين پيش رفته است. شوند و خوشبختا
مردم سازمانها و اتحاديه هائي به وجود آورده اند و اين 

د مصر است. همچنين شوراي ارتش خود جنبش جدي
دانند كه در  اند و بر اين امر آگاه است كه مردم ميد مي

ارتش همان اندازه فساد حاكم بود كه در جامعه حاكم 
شايد هم بيشتر و من بر اين بود. حداقل به همان اندازه و 

باورم كه بيشتر. چون در جامعه حتي اگر ظاهرا اما 
هاي  ماموراني بودند كه در اين باره فكر مي كردند كه پول

دولت كجا بايد برود اما در ارتش اين مسئله هيچگاه 
   .وجود نداشت حتي بطور اسمي و ظاهري هم نبود

پولي هم كه : اين به آن معني است كه ميلياردها پرسش
از آمريكا مي آمد به بودجه دولت جاري نمي شد بلكه 

  مستقيما به دست ارتش مي رسيد؟
 1،3و اين مسئله تا امروز هم ادامه دارد.  پاسخ: دقيقا

ميليارد دالري كه ساالنه براي ارتش مي آمد بطور آزاد 
در اختيار فرمانده كل قوا قرار مي گرفت. با اين پول 

طبقه اي حاكم تبديل شد و بسياري از  رهبريت ارتش به
امتيازات اقتصادي را در اختيار گرفت. يك بورژوازي 

  .كمپرادور
حزب مي خواهند خود را براي  70: بيش از پرسش

انتخابات مجلس كه آواخر نوامبر انجام مي پذيرد، كانديد 
كنند. اگر چه بسياري از جمله حزب سوسياليست هنوز 

اند.  ون انتخابات را نگرفتهبصورت رسمي جواز كميسي
براي بسياري پيگيري اين مسئله سخت خواهد بود. آيا 

   رسانه ها در اين باره نقشي سازنده خواهند داشت؟
پاسخ: رسانه ها چون هميشه در دستان حاكمان خواهند 
بود. در اينجا هم چنين است. برخا به باور من رسانه ها 

كنند بيشتر مردم را گيج كنند. اينكه تعداد  تالش مي
بسياري حزب وارد كارزار انتخاباتي خواهند شد، چيزي 
غير طبيعي نيست. اما بعد از زماني كوتاه بخش بزرگي از 

حزب از اين  10ها حذف مي شوند. در حدود نديدااين كا
شانس برخوردارند كه وارد مجلس بشوند. البته متاسفانه 

شوند. از زمان  ها اساسا از طريق پول تعيين مي اين شانس
خلع قدرت مبارك پول بسيار زيادي به اين كشور جاري 
شده است. آنهم با اين هدف كه كاري كنند كه ظاهري 

   .ه باشد. در واقع نوعي ضمانت براي غربدمكراتيك داشت
: خطر بزرگ اين است كه كارگزاران رژيم مبارك پرسش

با حزبي جديد و نامي جديد مجددا بخشي از قدرت را از 
  .آن خود كنند

پاسخ: حتي بيشتر از اين. نه تنها يك دمكراسي اسمي و 
ظاهري از صندوق هاي راي بيرون خواهد آمد بلكه 

ي رژيم سابق حفظ خواهند شد. به اين ساختارهاي قدرت
مفهوم كه براي مثال دستگاه عظيم امنيت كشور 
همچنان برقرار خواهد ماند. تنها اسم آنرا تغيير داده اند. 

هاي  من همچنين از اين حركت مي كنم كه زير ساخت
تقلب در انتخابات هنوز موجودند. اينكه حاكمين كنوني 

مللي در انتخابات را رد هنوز هم وجود نظارت هاي بين ال
   .مي كنند، دليلي براي اين ادعاست

پرسش: آيا شما اين امكان را مي بينيد كه اخوان 
   المسلمين در انتخابات بيشترين آراء را بگيرد؟

مي بينم چون آنها هم زير  پاسخ: بله من اين امكان را
هاي خوبي دارند و هم از خارج پول فراواني ساختار

  ..ددريافت مي كنن
: تفاوت اساسي ميان حزب سوسياليست شما و پرسش

  ساير احزاب در كجاست؟
تر از كنيم بسيار فرا ئي كه ما مطرح ميپاسخ: خواسته ها

هاي اجتماعي است. ما خواهان حداقل دستمزد  خواسته
يورو). در حاليكه  156فوند مصري هستيم (  1200

داقل دولت فعلي مي خواهد در فاصله چهار سال آينده ح
يورو) را برقرار كند. در  90فوند مصري ( 700دستمزد 

برابر يك حداقل دستمزد قانوني به نظر ما يك حداكثر 
دستمزد قانوني هم بايد وجود داشته باشد. در مصر يك 
سري مشاور و وزير وجود دارند كه ماهانه در حدود 

يورو) دريافت  94000فوند مصري ( ماهانه  750000
  !كنند مي

درك ما از دمكراسي ما را از ساير احزاب متفاوت حتي 
سازد. تنها انتخابات براي ما به مفهوم دمكراسي  مي

نيست. ما دمكراسي را بيشتر فرايندي در تمامي سطوح 
بينيم كه هيچگاه بسته نيست. ما همچنين  جامعه مي

نقش اختصاسي ارتش را كه از ده ها سال پيش بر مصر 

. ارتش نبايد فراتر از سياست حاكم است را رد مي كنيم
قرار بگيرد بلكه بايد از سوي سياست كنترل شود. در 
مورد سياست خارجي ما بر عليه وابستگي به غرب در كل 

  .و آمريكا و اسرائيل بطور خاص مي باشيم
: چپ هاي مصر پراكنده و تكه تكه شده اند و با پرسش

ان آنها احزاب بسياري وارد ميدان شده اند. آيا رقابت مي
   شانس انتخاب شدنشان را كاهش نمي دهد؟

اند. متاسفانه. اما روند  ها تكه تكه شده پاسخ: بله. چپ
هاي مشترك افزايش يافته است. ما ساير احزاب  همكاري

هاي ما هستند و  چپ را رقيب خود نمي دانيم. آنها رفيق
هاي ما  دانند. در ديدگاه آنها هم ما را رفيق خود مي

ئي وجود دارد كه ما به اين تفاوت ها احترام تفاوت ها
سال ديكتاتوري و مبارزه  60گذاريم. البته بعد از  مي

باره  ها اين غير طبيعي است كه به يك زيرزميني چپ
چنين فضا باز شده است و همه كامال با هم همنظرند. 
البته احزاب قديمي و احزاب جديد وجود دارند كه حزب 

ب جديد تعلق دارد. تاسيس سوسياليست مصر به احزا
ژوئن امسال بود. اتحاد سوسياليستي خلق  18حزب ما 

هم درست قدمتش به اندازه ماست. يك حزب جديد 
ديگر حزب دمكراتيك كارگري است و همچنين حزب 
كمونيست مصر هم وجود دارد. گروه هاي كوچك ديگري 

   .هم وجود دارند كه زياد مهم نيستند
ود ندارد كه در خاتمه هيچ : اما اين خطر وجپرسش

  نماينده اي از احزاب چپ وارد مجلس نشود؟
پاسخ: نه. همچنين انتظاري ندارم ـ اما اين را هم 

دانم كه تا چه اندازه در انتخابات تقلب شود. اگر  نمي
انتخابات منظم پيش رود براي چپ ها شانس خوبي 
وجود دارد كه بتوانند چند نماينده چپ به مجلس 

. اما آنها نخواهند توانست در تصميمات سياسي بفرستند
  .نقش داشته باشند

اكتبر در قاهره زدوخورد سختي  9: در تاريخ پرسش
ميان تظاهركنندگان و ارتش به وجود آمد. روزنامه آلماني 

 "تعقيب مسيحيان "و حزب دمكرات مسيحي از  "بيلد "
  حرف مي زنند. واقعا چه اتفاقي افتاد؟

ذهبي درمصر بيشتر مي شوند. همان هاي م پاسخ: تنش
آغاز سال و هنوز در زمان مبارك كليساي قديسين در 
آلكساندريا به آتش كشيده شد. تا به امروز هيچكدام از 
مسئولين اين واقعه به لحاظ قانوني تحت پيگرد قرار 
نگرفته اند. دليل مهم البته سهيم بودن دستگاه امنيتي 

اكتبر صورت  9ار در اين اتفاق است. همزمان كشت
پذيرد. شاهدين عيني و گزارش هاي ويدئوئي گزارش  مي
بار  دهند كه عمدتا تظاهركنندگان قبطي بطور خشونت مي

بر عليه سربازان حركت كرده اند. باز هم معلوم شده است 
هاي امنيتي و يا همدستانشان به تحريكات  كه از نو ارگان

   .اند پرداخته
 300به قتل رسيدند و بيش از  نفر 24اكتبر  9در كشتار 

نفر زخمي شدند كه نشان دهنده مناسبات قدرتي است. 
هاي دولتي مانند تلويزيون مانند گذشته بجاي  رسانه

گفتن حقيقت و نشان دادن واقعيت از حاكمين پشتيباني 
هائي كه مناسب حال حاكمين باشد كنند و تصوير مي

شوراي ارتش كنند. بار ديگر نشان داده شد كه  پخش مي
و دولت انتفالي اين هدف را ندارند كه مصر را با امنيت و 
نظم براه دمكراسي بكشانند. عكس العمل آنها ثابت نمود 
كه منافع آنها در اين نهفته است كه بطورطوالني مدت 

هاي  امنيت در اين كشور برقرار نگردد. دقيقا توسط تنش
منيت و نظم مذهبي كشور را به جائي بكشانند تا فرياد ا

خواهي باال رود و آنموقع بر عليه نيروهاي مترقي بپا 
   .خيزند

  



 

  مشتركاعالميه 

از اعتصاب و مطالبات كارگران مجتمع پتروشيمي ماهشهر 
 حمايت مي كنيم

 مجتمع پيماني هاي  اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمي وارد هشتمين روز خود شد. كارگران شاغل در شركت
 و يمانيپ هاي شرايط دشوار كاري و با خواست انحالل شركت ەب اعتراض در ديگر بار شهر، ماه پتروشيمي

اعتصاب  1390 ەمهر ما 2مزاياي كارگران رسمي و حقوق سنديكايي ازروز  ەكلي از كارگران برخوردارشدن
در اين  ەاست. تعداد كارگران شركت كنند ەو گسترش يافت ەتا كنون ادام ەك اندەرا آغاز كرد ايەتاز

 رسيدگي هايشان ەخواست ەب ەچنانچ اندەاست. كارگران تهديد كرد ەنفربالغ گرديد 6500 ەاعتصاب ب
   .كرد خواهند متوقف را توليد كل نشود

گذشته دست به اعتصاب زدند. اعتصاب  ەمجتمع پتروشيمي به خاطر همين مطالبات در ارديبهشت ما كارگران
شد. در آنزمان مديران و  ەمواج ەآنان با حمايت و همراهي ساير كارگران شاغل در واحدهاي فعال منطق

و كارگران پذيرفتند كه  نندتامين ك ەول دادند كه مطالبات كارگران را حداكثر تا شهريور ماكارفرمايان ق
   .نشد داده مثبت پاسخ ها اعتصاب را موقتا متوقف كنند. اما به مطالبات آن

روزها و هفته هاي اخير كارگران دهها كارخانه و شركت از جمله كارگران سد گتوند، حفاري و انرژي  طي
س، قطار شهري اهواز، قطعات توربين شهريار، آهنگري تراكتورسازي، كاغذ پارس، كارخانه آونگان گستر پار

  .انداراك و...براي تحقق مطالبه صنفي خود دست به تجمع اعتراضي و اعتصاب زده 
 ەقه يكي از خواسته هاي كارگران است. احمدي نژاد بمعو حقوق پرداخت و پيماني هاي شركت انحالل

 دوره در بلكه نكرد، عمل خود وعده به تنها نه او اما. بود داده را پيماني هاي انحالل شركت ەوعدكارگران 
افزايش يافت و دست آنها  بردو برا ەب پيمانكاري هاي شركت و قراردادي كارگران تعداد او جمهوري رياست

 هاي رانت از پيماني هاي شد. اكثريت صاحبان شركت ەبيش از پيش براي استثمار شديد كارگران باز گذاشت
 براي حالي در كشور كنار و گوشه در كارگر هزاران. دارند وار برده رفتار كارگران با و برخوردارند حكومتي
سه هزار ميليارد تومان  حكومت به وابستگان كه كنند مي مبارزه خود معوقه دستمزدهاي دريافت و اشتغال تضمين

س مي كنند و رهبر جمهوري اسالمي علنا روزنامه نگاران ورسانه هايي را كه مي را با اتكا بر موقعيت دو لتي اختال
   .كوشند نوري بر تاريكخانه شبكه حكومتي اختالس ميلياردها پول كشور بيندازند تهديد به سركوب مي كند

 اعالم و دادند تشكيل اعتصاب كميته قبلي، اعتصابات از اندوزي مجتمع پتروشيمي اين بار با تجربه كارگران
 اگر حتي. برد نخواهيم جايي به راه يابي تشكل و هماهنگي ايجاد بدون كه ايم رسيده نتيجه اين به ما": كردند

ار نيست و پايد هم دستاورد آن يابي، سازمان و تشكل ايجاد بدون باشد داشته هم دستاوردي و شود موفق اعتصاب
 ياري كشور از خارج و داخل در كارگري نهادهاي از خود هبياني در اعتصاب كميته. "كرد حفظ را آن توان نمي

 كارگران اعتصاب به كمك صندوق همزمان و خود اقدام اولين در كميته اين": است كرده اعالم و خواسته
 اعالم جاي به همه كه داريم انتظار و فشاريم است. دست همه را براي همكاري مي دهكر اندازي راه را ماهشهر
 نهايي هدف زيرا كنند ياري ماهشهر كارگران سنديكاي تشكيل براي را ما عملي بطور كاغذ، روي فقط حمايت

  ."است ماهشهر كارگران مستقل سنديكاي تشكيل ما
رگران پشتيباني و با اعتصاب كا مطالبات از ما. است ها كارگران پتروشيمي جزئي از حقوق سنديكايي آن مطالبات

 كارگران مبارزات از را خود حمايت و همبستگي كه خوانيم مي فرا را نيروها همه و كنيم آنان اعالم همبستگي مي
  .دارند ابراز پتروشيمي
  اتحاد فدائيان خلق ايران سازمان
  اكثريت-فدائيان خلق ايران سازمان
  موقت سوسياليستهاي چپ ايران شوراي
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