
  تهران " اميديه  "  شهرک  درگيری خونين مردم
   با عوامل اطالعات سپاه پاسداران        

  
 در جريان درگيري مردم شهرک ،بر اساس گزارش دريافتي از تهران 

 اکبري معاون فرمانده اطالعات سپاه ،  سپاه اميديه با ماموران اطالعات
 " ستوده"له به نام سا18پاسداران با شليک گلوله به دهان يک جوان 

اين جوان اکنون در بيمارستان . وي را به شدت مجروح کرده است
 بسر مي CCU شريعتي در بخش -پاسارگاد تهران در تقاطع طالقاني 

 در قتل هاي سياسي  جنايتکارگزارش دريافتي حاکيست که اکبري. برد
 بنا بر.  نيز دست داشته است77 پائيز موسوم به قتل هاي زنجيره اي

 ،مردم اميديه با ماموران اطالعات در جريان درگيري , همين گزارش 
 غصب شده بود با استفاده  توسط سپاهمردم خشمگين که زمين هايشان

اطالعات را خراب نمودند و  ديوار کشيده شده توسط اداره ،از بولدزر
بدنبال اوج گيري اين .  بزرگ گازوئيل را نيز به اتش کشيدندتانکريک 

مرتضي طالئي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ سردار , ها درگيري
سراسيمه به صحنه امد و به مردم وعده داد که به مشکل انها رسيدگي 

اخرين خبرها حاکيست که مردم منطقه اميديه تهران تهديد . خواهد شد
 باز هم دست ، زمين هاي غصبي را پس ندهد  سپاهکردند اگر اطالعات
  .  د زدبه اعتراض خواهن

  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   !، حاآمان تازه جهان گلوباليزاسيون     
  

   خالصه اي از آتاب جان زيگلر                     
 

   مزارعي  احمد:   ترجمه         سايت الجزيره : منبع 
  

تاآنون آتابها و مقاالت فراواني در مورد گلوباليزاسيون، صندوق 
 جهاني و از همه مهمتر سازمان تجارت بين المللي پول، بانك

جهاني به رشته تحرير درآمده آه هر آدام عميقانه جوانبي از 
اين سازمانهاي جهاني را مورد بررسي قرار داده اند، اما آتاب 

  4ص    " آمان تازه جهانحا"با عنوان " جان زيگلر"تازه 

 

  !  به استقبال روز جهانی کارگر بشتابيم       
   = 82 و58های  سال درامه مراسم اول ماه مهقطعن =   

  2 ص          اميرجواهری                     

  
  موافقت کرد " خانه کارگر" مايی رژيم اسالمی تنها با راهپي

  = ن مخبرالدوله تا بهارستان ازميدا:  مسير تظاهرات   = 
   3  ادامه خبر در صفحه                       

  

  

  

    ديدگاه                     
ميخواهد تجربه" تجمع پاريس "آيا 
  !؟ را تکرار کند" همايش برلين "
  

بحثی پيرامون ملزومات واقعی اتحاد= 
    =دمکراتک و جمهوريخواهان الئي

   قسمت سوم                 

  
   * قوا    تفکيک  تابوی *      
  

6               ص  آرش کمانگر

  ديدگاه             
هاى به پديده نگاهى
  )3 ( –  رفرم  و  انقالب

 8  ص       فرامرز دادور     

  !هزینه انتقام               
 

   Michael Wrase :گزارش             
  علی يوسفی :    برگردان آزاد           

  
  " تاگ بالت " روزنامه آلمانی زبان : منبع 

  
  بهعراق ،کا در ادامه عمليات انتقام جویانه آمری

احتمال زیاد به  متحد شدن عراقی ها  خواهد
   .د انجامي

 حداقل فلوجه شهر درکادر  عمليات ارتش آمری
اکنون بی آن که یکی از.  نفر کشته شدند 600

طرفين نزاع قصد داشته باشد  چهره خود را از
 .دست بدهد ، مذاکرات  آتش بس در جریان است 

  
  10  بقيه در صفحه                      

 2004 آوريل 18    ---  1383 فروردين 30 يکشنبه      198  شمارهآرش کمانگر   :سردبير)       راه کارگر( روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران

کارگر راه برگی تک  



 ) روزجهانى آارگر ( بال اول ماه مه  به استق
   ) 3  (      !بشتابيم   

  اميرجواهرى لنگرودى                                
 

  ! اسناد سخن ميگويند             
  

  دست پيدا آردن به آرشيو روزنامه ها و نشريات آشورمى 
تواند، زبان گوياى رخدادها وتحرآات اجتماعى وتبيين آن با 

 .ط موجود تلقى گرددشراي
    ما براى نشان دادن مطالبات آارگران درطى اين سالها يعنى 

 دو قطعنامه ازتجمع  به اينسو،با گزينش1357بعد ازانقالب بهمن 
سه شنبه يازده ارديبهشت ( آارگران درروزهاى اول ماه مه

با وجود گذشت  ) 1382وپنجشنبه يازده ارديبهشت 1358
ن تجمعات ازهمديگر ، به موجب ارائه سال فاصله زمانى اي24

بدون آمترين _اين اسناد بابرشمارى تشابه مطالبات آارگران
 مى ورزيم درخواستهاى زنان ومردان  آوشش_تفسير وتغييرى
 ازدودهه آاروپيكار آنان با   ايران راعليرغم بيش آارگروزحمتكش

 صحنه آوريم وبا نشان دادن  رژيم جمهورى اسالمى،به پيش
نى اين مطالبات طى اين سالها با يكديگر، برآنيم تا همسا

زمانى آه اين نظام ضد آارگرى درمقابل آارگران وجانبداران 
نيروى رنج وآار برسرپا است ، تشابه مطالبات معوقه مزد 

 !وحقوق بگيران آشور نيزپابرجاست 
   هرچند وجود تشابه ميان خواسته هاى سالهاى پيشين 

. ه نوعى تكاندهنده واعصاب خردآن استآارگران با امروز ،ب
درشرايطى آه ثروتمندان ايران،زندگى هاى پررونق براى خود 
( برپا ميكنند،وضعيت زندگى اآثريت آارگران و زحمتكشان

آارگران نساجى، نفت، پتروشيمى، بيمارستانى، 
توليدموادغذايى ، چاپگران وحروف چينان، معدنچيان، آفاشان 

گران راه آهن ، شهرداريهاوآارمندان دفترى ودوخت ودوزگران، آار
وحشتناك ومصيبت باراست، شرايط زندگى ) وآموزگاران وغيره 

روزمره بويژه سفره خالى آنان،خجل دربرابر عدم پاسخگويى به 
نياز فرزندان،اجبار به پرداخت اجاره هاى سرسام آورمسکن 
 ،هزينه زندگى وغيره،حتى بدتراز شرايط آاردرمحيط آارخانه

 .است
   درايران اسالمى به مانند همه نظامات سرمايه دارى،ثروت را 
تنها نشانه ى سخت آوشى صاحبان آن بشمار ميآورند وفقررا 
تنها نشانه تنبلى وبد آاره گى افراد ميدانند وبه مانند آارگزاران 

 درصد گردن آلفت 10همين :ريزودرشت نظام فرياد برميدارند
   است، نيازى نيست دلواپس سرمايه آافى براى گردش

 .فقراآثريت جامعه باشيم،چراآه تقصيرخود آنهاست
    برماست آه بااشاره به اين همه نقشه مندى مقاومت 
آارگران موانع سازمانيابى آارگران در برابررژيم سرمايه دارى 

 ووظيفه خود درخارج از آشورتا  موجود رابرشماريم وبه نقش
وررابراى تضعيف و  حكومت حدى واقف گرديم واوضاع آش

 ! تشدید کنيم  ازپيش ناپذيرآردن اين نظام ، بيش
،شماره 58 ارديبهشت 12    روزنامه آيهان،چهارشنبه

 مفادى از قطعنامه جشن اول ماه مه آارگران را  6،ص10697
 1 *) :بشرح زيربرمى شمارد

   ما خواهان تغيير قانون آاربسود آارگران هستيم -     
ا خواهان مسكن مناسب براى آارگران وزحمتكشان   م-    

 هستيم 
   ما خواهان تامين آاربراى آارگران بيكار هستيم -  

   ماخواهان منع بهره آشى از آارآودآان هستيم -     
   ما خواهان دستمزد مساوى دربرابرآار مساوى براى زنان -  

 آارگر هسيتم 
 ارگران هستيم   ما خواهان تامين حق اعتصاب براى آ-   

   ما خواهان فعاليت سنديكايى هستيم - 
  ما خواهان شرآت آارگران دراداره امورموسسات صنعتى - 

 وآشاورزى هستيم 
 حقوق بين آارگران موسسات دولتى  ماخواهان رفع تبعيض  _

 وخصوصى هستيم 
 ماخواهان حمايت آامل دولت از صنايع داخلى هستيم   _
 آاالهايى هستيم آه توليد مشابه آنها ماخواهان منع ورود  _

 درداخل آشور امكانپذير است 
  ما خواهان جلوگيرى از تعطيل توليد  تحت هرعنوانى هستيم   _

                -- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- 
 

نيز مراسم اول ) 11   ،ص82،مهر 6( 7   مجله آواى آار شماره
 ميدهد،  را گزارش) بهمن سابق (   ورزشماه مه در فرهنگسراى

دراين مراسم مطالبات آنونى آارگران آه دربروشورى نيز آمده 
 :بود بشرح زيرخوانده شد

 به رسميت شناختن حق تشكل آارگران   _
 به رسميت شناختن حق اعتصاب   _

اقدام عملى وگسترده دردفاع ازصلح جهانى ومقابله جدى    _
ه دولت هاى امپرياليستى به ويژه دولت با اقدامات جنگ طلبان

اياالت متحده آمريكا به منظور جلوگيرى ازبروز وتكرار فاجعه 
 . بارجنگ هاى آتى

تضمين امنيت شغلى ولغو قراردادهاى موقت آار به   _
منظورجلوگيرى ازاخراج هاى بى رويه ى آليه مزد وحقوق 

 تحت بگيران وجايگزينى قراردادهاى دسته جمعى و بلند مدت
حمايت قانون آار و تضمين قانون آن درآليه شرآت ها و 

 .موسسات خصوصى و دولتى 
لغو فورى مصوبه شوراى عالى آار درمورد خارج آردن   _

 ماده ازقانون 30 نفر شاغل از شمول 10آارگاههاى دارنده زير 
 .آار 
 مقررى بيمه بيكارى متناسب با هزينه  ايجاداشتغال و افزايش  _

  خانواده آارگرى هاى يك
 دستمزد متناسب با نرخ تورم براى تامين هزينه هاى  افزايش   _

يك خانواده آارگرى واصالح نظام تعيين دستمزد به گونه اى آه 
نظرنمايندگان واقعى آارگران و همچنين آارشناسان اقتصادى 

 مورد اعتماد آارگران به نحوى موثر ملحوظ گردد

   2صفحه    1383 فروردين  30به  کشني                                    )راه کارگر(زی سازمان کارگران انقالبی ايرانروزنامه سياسی کميته مرک



  ........به استقبال روز کارگر                                
 تامين مسكن براى آارگران   _

تحت شمول قانون آار قراردادن همه آارگران بدون استثناء    _
  آميزدر اين مورد ولغو قوانين تبعيض

 برابرى دستمزد آارگران زن ومرد درمقابل آار مساوى    _
 ن آارگر ايجاد فرصت برابردر استخدام براى زنان ومردا  _

 امكان ارتقاء شغلى براى زنان آارگر    _
 ازفوت زنان آارگر براى فرزندان آنان  برقرارى مستمرى پس   _

 .وتسرى حق عائله مندى به زنان آارگر 
 قوانين حمايتى از  اصالح نظام تامين اجتماعى وگسترش  _

آارگران وبه رسميت شناختن حق نظارت نمايندگان واقعى 
 .ديريت سازمان تامين اجتماعى آارگران برم

بازرسى جدى ومستمراز محيط هاى آار و وادار آردن    _
 آارفرمايان به رعايت حقوق آارگران 

 خدمات حمايتى متناسب با نرخ   حقوق واختصاص افزايش   _
 متغيرتورم براى آارگران باز نشسته 

لغوهرنوع رانت خوارى با استفاده ازابزارخصوصى سازى    _
 .وگيرى ازحراج نمودن امكانات توليدى آارخانجات وجل
تدوين برنامه هاى متضمن حمايت ازجامعه آارگرى در مقابل    _

پديده جهانى سازى به منظور به حداقل رساندن آسيب هاى 
 .اجتماعى اين پديده 

 از موعد وحذف موانع موجود  اصالح قانون بازنشستگى پيش   _
ى آه کارهای سخت و زيان آور درراه بازنشسته شدن آارگران

 .انجام مى دهند 
ممنوعيت بهره بردارى از نيروى آار آودآان و تامين آمك   _

هزينه تحصيلى و امكانات آموزشى و تحصيلى رايگان براى 
 .آودآان آارگر 

 جهانى صلح خواهى ،با جنگ وخون  ما همگام با جنبش   _ 
ه وخواهان به ريزى وآشور گشايى به هروسيله اى مخالف بود

رسميت شناختن حقوق و آزاديهاى فردى واجتماعى 
 . درچهارچوب منشور ملل متحد هستيم

  ما براين باوريم آه جهانى سازى،شكل جديد گسترش    _
قلمروو نفوذ سرمايه جهانى است ، بنابراين ضمن مخالفت با آن 
،خواستار آنيم آه دولت،برنامه هاى مدونى را تنظيم وارائه 

د آه مضمن حمايت ازجامعه آارگرى وبه حداقل رساندن نماي
 2*(آسيب هاى اجتماعى اين پديده باشد

     - -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --  
  پانویس

 : توجه1*(
      اين قطعنامه بيان مطالباتى 

وتجمعات آارگرى موجوددرجامعه (گروهها_احزاب_سازمانها همه
روزچندين آن را نمايندگى نمى آند،چرا آه در   سال پيش24 ايران

 .تجمع شكل گرفت وهريك از آنان قطعنامه خود را ارائه دادند
 : توجه2 *(

     بزرگداشت روزجهانى آارگرآه توسط انجمن فرهنگى 
. برگزارگرديد 82حمايتى آارگران، روز هيجدهم ارديبهشت ماه 

از آارگران به همراه خانواده اين مراسم با حضور تعداد زيادى 
  آسوتان سنديكايى،عده ين وپيشهايشان،فعال

ازبازنشستگان ومسئولين آانون بازنشستگان سازمان تامين اى
اجتماعى، گروهى از نويسندگان،هنرمندان،عالقه 
مندان،متفكرين وصاحب نظران فرهنگ ومسائل آار وآارگرى 

ها به ارائه درمحيطى گرم و صميمى برگزارگرديد آه ما تن
  .قطعنامه آن بسنده آرديم

  

  موافقت کرد " خانه کارگر" مايی رژيم اسالمی تنها با راهپي
  =ن مخبرالدوله تا بهارستان ميدااز:  مسير تظاهرات   = 

  
پيمايي در روز جهاني آارگر را دارند، مي بايست   آارگراني آه قصد راه

شرکت کنند و ) ارگر خانه ک(  تحت کنترل تشکل وابسته به رژيم فقط
برپايی راهپيمايی مستقل ممنوع بوده و سازماندهندگان آنها با سرکوب 

 از" خانه کارگر" راهپيمايی دولتی  مسير.و پيگرد مواجه خواهند شد 
   .خواهد بود ابتداي ميدان مخبر الدوله تا ميدان بهارستان
ر پاسخ استانداري تهران د, به گزارش خبرنگار سرويس آارگري ايلنا

 قانون احزاب، با 10به اداره آل سياسي وزارت آشور و آميسيون ماده 
پيمايي در روز جهاني آارگر    آارگر جهت برگزاري راه خانه درخواست

 .است  موافقت آرده
 تا 9چنين زمان برگزاري اين مراسم را از ساعت   استانداري تهران، هم

 . آرده استماه تعيين  بهشت   اردي11 صبح روز جمعه 11
اين استانداري، مراقبت از مراسم و تهيه طرح ترافيكي و امنيتي اين 

 .است  روز را برعهده نيروي انتظامي گذاشته
همچنين استانداري تهران، مسوولين خانه آارگر را متعهد به حفظ نظم 

پيمايي روز جهاني آارگر نموده و از خانه آارگر   و آرامش در راه
هاي مسوول، جزئيات    تا ضمن هماهنگي با ارگاناست  درخواست آرده

رانان را معرفي و   برگزاري اين مراسم از قبيل متن شعارها و سخن
  .آند  مشخص

 لين جنبش مستقل کارگری قصد دارندعاطبق گزارشات دريافتی ، ف
اين . عليرغم تضييقات رژيم ، مراسمهای مستقل خود را برپا کنند 

ود که راهپيمايی دولتی نيز به ضد خود تبديل احتمال نيز پيش بينی ميش
شده و بر خالف ميل گردانندگان خانه کارگر ، بدل به يک ميتينگ 
اعتراضی عليه سياستهای ضدکارگری رژيم شود ، پديده ای که در 

  .سالهای گذشته نيز شاهد آن بوديم 
   ----------------------------------------------------------  
  
  تجمع آارگران آارخانه الكتريك رشت در مقابل      

   سازمان صنايع و معادن گيالن                 
 

بيش از صد نفر از آارآنان و آارگران آارخانه الكتريك رشت پيش از ظهر 
با تجمع در مقابل سازمان صنايع و معادن استان گيالن سه شنبه ، 

ترين زمان ممكن  ا در آوتاهخواستار رسيدگي به مشكالت خود و رفع آنه
 .شدند

، يكي از آارگران بخش  ايسنابه گزارش خبرنگار آار و اشتغال خبرگزاري 
 نفر آارگر يكي 550اين آارخانه با حدود « :توليد اين واحد صنعتي گفت

 64از بزرگترين واحدهاي توليد آليد و پريز ساختمان است آه از سال 
كل بنا به شرايطي آه مديران وقت سير نزولي توليد داشته و اين مش
اآنون اين واحد آامال منفعل و خارج  ايجادآرده بودند ادامه پيدا آرد و هم

 ».از توليد است
آارگران خواهان پرداخت « :وگو با خبرنگار ايسنا ادامه داد وي در گفت

همچنين . هستند  82ماه سال  افتاده خود از بهمن حقوق معوقه و عقب
از حدود هفت ماه پيش پرداخت نشده است و بيمه آارگران 

 ».هاي بيمه آنها نه تعويض و نه تمديد شده است دفترچه
ما خواهان « :يكي ديگر از آارگران در زمينه مشكالت اين واحد گفت

. مشخص شدن تكليف مديريت آارخانه و وضعيت آارگران آن هستيم
 استانداري خريداران تاآنون به هيچ يك از تعهدات خود در آميسيون

اند در اين زمينه تمام مسئوالن، استانداري، فرمانداري،  عمل نكرده
وزارت صنايع با ما موافق هستند اما هيچ اقدامي از جانب آنها صورت 

  ».نگرفته است
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    ادامه از صفحه يک   
  

   ................گلوباليزاسيون       
  

با ديد ديگري 
به موضوع 

در اين . مينگرد
تاريخ آتاب 

گلوباليزاسيون 
و ساير 

سازمانهاي 
جهاني، نقش 
آنان در برآورده 

ساختن مصالح 
و منافع 

صاحبان و 
مالكان اصلي و 

قدرتمند اين 
موسسات در 

در اين آتاب همچنين از نقش . بازار جهاني، مورد بحث قرار گرفته است
و جامعه مدني در عرصه بين المللي و مبارزه آنان عليه گلوباليزاسيون 

 . است ان تجارت جهاني به درستي ياد شدهبويژه سازم
  
  تاراجگران   
 
سازماني است آه وظيفه اش تحقيق در مورد " آميته آار ملي"

اين آميته بويژه در مورد . اجرت ها و قياس آنان در آشور است
در يكي از . شرآتهاي بزرگ و بين المللي تخصص ويژه اي دارد

رئيس يك شرآت : "ته ميشودگزارشات اين آميته چنين گف
آه در " ميشال آيزنز"توليد لباس و پيژاما براي آودآان به نام 

مشغول به آار است، حقوقي معادل ده هزار برابر " هائيتي"
آارگر بومي آشور . آارگر بومي اين شرآت دريافت ميدارد

اين . حقوقي معادل آمتر از يك دالر دريافت ميدارد" هائيتي"
در " والت ديزني"ال وابسته به آمپاني بزرگ شرآت در عين ح

همين شرآت چندي پيش مشغول ساختن فيلمي . آمريكاست
اين سگها در همان . بود آه سگها در آن نقش فراواني داشتند

وضع . در محلي نگهداري و مراقبت ميشدند" هائيتي"آشور 
عمومي معيشتي اين سگها به مراتب بهتر از آارگران بومي بود 

در حالي آه آارگران بومي در . اين سگها مراقبت ميكردندآه از 
آشور خود از داشتن مسكن مناسب، خوراك و پوشاك و تهويه 

به سر " ناز و نعمت"مناسب محروم بودند، اما سگها در 
 . ميبردند

اين مثالي از صدها نمونه اي است آه ما به علت حاآميت 
.  آنيمدر همه جاي جهان شاهد" سازمان تجارت جهاني"

گلوباليزاسيون و سازمان تجارت جهاني، ثروت فاحش و فقر 
از نظر مولف آتاب . نابودآننده را به طور مستمر باز توليد مينمايد

اجتماعي هيچگونه توجهي نسبت به جوامع " داروينيسم"
فقرزده و ميليونها انسان فقير نداشته و هيچ موجبي و مكاني 

 .ماعي وجود نداردبراي اخالقيات در اين رابطه اجت
تصميم " ايستمن آداك" يكي از مديران شرآت 1997در سال 

اين تصميم موجب بيكار شدن . گرفت شرآت خود را تعطيل آند
در . چند ده هزار تن از آارآنان و آارگران شرآت آداك گرديد

تصميم ميگيرد " Travels"رئيس " سانفورد رويال"نمونه ديگري، 
. ادغام نمايد" Citicorp"ي ديگري به نام اين شرآت را با آمپان

ادغام اين دو شرآت موجب بيكاري ده ها هزار آارآنان اين دو 
 ميليون دالر سود به 230مدير اين شرآت مبلغ . شرآت ميشود

 . جيب ميزند
اين غارتگري و حيف و ميل صاحبان شرآتهاي جهاني فقط 

لكه در شامل حال ميليونها انسان آارگر و زحمتكش نشده، ب
. مواردي در مورد خود اين شرآتها نيز به نوعي اعمال ميگردد

براي مثال، رئيس شرآت هواپيمايي آشور سوئد، در ضمن 
قرارداد خود در شرآت شروطي را ميگذارد آه اگر موسسه به 
علت سوء مديريت دچار ورشكستگي شد، مدير و اطرافيان وي 

ئيس شرآت هواپيمايي ر" ماريو آورتي"آقاي . نبايد زيان ببينند
سوئد پس از ورشكستگي اين شرآت مبلغ دوازده و نيم ميليون 

اين . دالر براي خدمات پنج سال آخر خود مزايا دريافت داشت
نشان ميدهد آه اين آقاي رئيس آه چنان شرايطي را به هنگام 
عقد قرارداد با شرآت ميگذارد، از پيش از ورشكست شدن 

ين بند و بست ها و حيف و ميل ا. شرآت آگاهي داشته است
اموال شرآت در حالي انجام ميگيرد آه هزاران نفر از آارآنان 
اين شرآت از تمام حقوق و مزاياي بازنشستگي خود محروم 
 . مانده اند؛ مزايايي آه نتيجه سالهاي سال آار آنان بوده است

در نتيجه ادغام دهها شرآت بزرگ، " لوموند"بنابه نوشته مجله 
ونها انسان آار خود را از دست داده اند، و اين در حالي بوده ميلي

تنها . آه از نظر اقتصادي نياز به ادغام اين شرآتها نبوده است
به علت عظمت طلبي و در نظر گرفتن مصالح شخصي مديران 

زيان حاصله از اين . اين شرآتها، اين فجايع به بار آمده است
 هفتصد و بيست ميليارد ادغامهاي غيرضروري مبلغي نزديك به

 . دالر بوده است
آه يكي از ده شرآت بزرگ آمريكايي " انرون"رئيس شرآت 

است آه مخارج انتخاباتي جورج بوش را در انتخابات اخيرش 
تامين آردند، پس از ورشكست شدن مبلغي در حدود دويست 

 . و پنج ميليون دالر آمك از دولت دريافت داشت
 جورج بوش در قراردادهاي نفتي اين شرآت پس از انتخاب

. بسياري در سراسر جهان به طور ناروشني برنده گرديد
ورشكستگي بعدي اين شرآت نيز نتيجه زد و بندهاي سياسي 
و نامعلوم و در جهت غارت دسترنج دهها هزار نفر آارگراني بود 
آه پس انداز خود را در اين شرآت براي دوران پيري به وديعه 

   .گذاشته بودند
 

  مزدوران 
 

ستونهاي اصلي است آه " مزدوران"قصد مولف آتاب از 
: اين ستونها عبارتند از. گلوباليزاسيون بر آنها استوار است

 . سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني
رونق دهنده اصلي بازرگاني بين " سازمان تجارت جهاني"

شد تا قراردادهاي اين سازمان ميكو. آشورهاي جهان است
اما بايد گفت آه اگرچه . بازرگاني را ميان آشورها تنظيم نمايد

اين سازمان ميكوشد آه خود را تشكيالتي صرفا بازرگاني 
اين سازمان از قدرت . بنماياند، اما در عمل و نتيجه چنين نيست
 . زيادي در امر قضاوت و تحكم برخوردار است

آنون دولت آمريكا بيشترين در درون سازمان تجارت جهاني تا
شكايات را عليه خود داشته و پنجاه مورد آن از طرف سازمان 

 . تجارت جهاني مورد قضاوت قرار گرفته است
قراردادهايي آه ميان سازمان تجارت جهاني و آشورهاي جهان 

. ميگردد بسيار پيچيده و در موارد بسياري بدبينانه است منعقد
طوري است آه ميشود تفسيرهاي شروط و مواد اين قرارداد 

  گوناگوني از آن داشت به طوري آه بسياري آشورها در حالي 
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  4ادامه از صفحه 
  

  .................  گلوباليزاسيون          
  

آه قراردادها و مقاوله نامه هاي سازمان تجارت جهاني را امضا ميكنند، 
ي خود را در اسارت به درستي مفهوم قراردادها را نميدانند و پس از مدت

 . و سلطه شرآتهاي چند مليتي ميبينند
در گزارش مربوط به حقوق بشر سازمان ملل در سال دو هزار تحت 

چنين آمده " بحث اساسي پيرامون تجارت و استثمار بين المللي"عنوان 
 به طور آامل زير نفوذ شرآتهاي W.T.Oسازمان تجارت جهاني : "است

 ." مللي استبزرگ چند مليتي و بين ال
به نظر ميرسد آه اجراي برنامه هاي سازمان تجارت جهاني رعب انگيز 

گزارش صادرات و واردات اين سازمان حقيقت قضايا را بروز . است
پاريس به " شانزه ليزه"قطعه فرش فاخر و گرانقيمتي آه در . نميدهد

معرض فروش گذاشته ميشود و محصول آشور پاآستان ميباشد، به 
آان زير پانزده سال به اجرت بسيار ناچيز بافته شده آه دست آود

 . چشمان خود را نيز از دست داده اند
 موسسه زيرنفوذ همچون، بانك  بانك جهاني وامهاي خود را از طريق چند

جهاني بازسازي و توسعه، مجموعه توسعه بين المللي، شرآت مالي 
ه گذاري را به بين المللي وآالي چند جانبه اي آه مسئوليت سرماي

بانك جهاني سلطه قدرتمند . عهده دارند، در اختيار آشورها قرار ميدهد
 آه به چه آشوري و با  اين بانك تصميم ميگيرد. و نامحدودي را داراست

بانك جهاني در روابط . چه شرايطي و براي چه نوع توليداتي وام بپردازد
در هنگام عقد .  داردمالي خود با وامداران مقررات بسيار سختگيرانه اي

قرارداد از هرگونه شرايط سياسي پرهيز نموده و مقررات براساس 
 . انجام ميگيرد" توافق واشنگتن"

بانك جهاني گزارشي ساالنه نيز از فعاليتهاي خود و اوضاع جهاني 
منتشر مينمايد آه مورد احترام و اعتماد موسسات دانشگاهي و 

لهاي اخير اين گزارشات ناموفق بوده اما در سا. تحقيقاتي قرار ميگيرد
زيرا بانك در فعاليتهاي خود هميشه جوانب صرفه اقتصادي را در . است

اين بانك در زمينه هاي توسعه انساني، حقوق بشر و . نظر ميگرفته
خدمات انساني آارنامه خوبي نداشته و به همين علت مورد انتقاد 

ه اين علت بانك جهاني اخيرا ب. در ايتاليا قرار گرفته است" باشگاه رم"
شيوه گزارش دهي خود را تغيير داده و بخشا نيز به مسائل انساني و 

توسعه "اآنون گزارشات خود را تحت عنوان . اجتماعي پرداخته است
 رئيس بانك جهاني 2002در سال . منتشر مينمايد" اقتصادي و اجتماعي

وي در . گفتدر سازمان ملل حضور يافت و به برخي پرسشها پاسخ 
برابر اين پرسش قرار گرفت آه آيا آمكهاي مالي آه براي توسعه در 
اختيار آشورها قرار ميگيرد، در اختيار فقيران قرار داده ميشود يا نه؟ و 
آيا اين وامها تغييري در زندگي محرومان جوامع ايجاد مينمايد؟ پاسخ وي 

" فساد"ا براي مبازره با از اين زمان بانك برنامه اي ر. اين بود آه نميداند
 . در دستور آار خود قرار داد

ويژه نيز پيروي " دموآراسي"در درون صندوق بين المللي پول از يك نوع 
در ميان يكصد و هشتاد و سه عضو اين سازمان هر آس . ميشود

در اين ميان . براساس مقدار سهم خود در سرمايه گذاري حق راي دارد
 . فده درصد آرا را به خود اختصاص ميدهددولت آمريكا به تنهايي ه

گفت آه صندوق بين المللي نقش يك نيروي آتش نشان را در  ميشود 
ولي بايد گفت آه حتي اين ارگان آتش . جامعه جهاني بازي ميكند

نشان در مواقع بسياري به وظيفه خود به درستي عمل نكرده و 
.  اعضا جلوگيردنتوانسته آتش برافروخته را خاموش و از سوخته شدن

نمونه بارز آن حريق عظيمي آه در آمريكاي التين افتاد و آرژانتين در اين 
 . ميان آامال سوخت

 
  ظهور نيرويي تازه در جامعه جهاني 

 
در مقابل گلوباليزاسيون، بانك تجارت جهاني و صندوق بين المللي پول 

حيط آه اهدافي جز غارتگري و حيف و ميل اموال عمومي و تخريب م
زيست در جهت اغراض سودپرستانه خود ندارند، نيروهاي تازه اي به 
منصه ظهور رسيده آه سرسختانه در اينجا و آنجا عليه اين تجاوزات 

 نزديك به سيصد هزار نفر آه از 2001در سال . آشكار به مبارزه برميخيزد
طرف يك هزار اتحاديه سنديكا و سازمانهاي اجتماعي نمايندگي و 

در ايتاليا و در اعتراض " جنوا" آشور جهان بودند، در شهر 82به متعلق 
 جمعيتي بيش از 2002در سال .  گرد آمدندG8به اجالس سران 

ششصد هزار نفر به نمايندگي از يك هزار اتحاديه و سنديكا و پنج قاره 
جهان در برزيل گرد آمده و مانع از آن شدند تا سران سازمان تجارت 

توانند مصوبه هاي ظالمانه خود را عليه ميلياردها انسان ب. . . جهاني و 
 .در سراسر جهان به تصويب رسانند

اين نيروهاي تازه آه به تازگي و براي دفاع از زندگي انساني سربرآورده 
چيست و از چه سازمانها و ارگانهايي تشكيل شده است؟ تشكيالت 

 آه به برخي از تازه از گروهها و جمعيت هاي گوناگوني به وجود آمده
سازمانهاي آارگري، اتحاديه ها و سنديكاها، جنبش : آنان اشاره ميشود

هاي آشاورزان، سازمانهاي زنان، جمعيتهاي محلي و شهروندان 
، سازمان "NGO"مختلف همچون سرخ پوستان، ارگانهاي غيرانتفاعي 

آه هدفش مبارزه با نوع مالياتهايي است آه به زيان " اتاك"غيردولتي 
شهروندان فقير است، سازمانهاي مذهبي مسيحي آه هدفشان لغو 
بدهيهاي آشورهاي فقير است، اين سازمانهاي مسيحي موفق شده 
اند تا هفده ميليون امضاء براي خواسته خود از شهروندان سراسر جهان 
گرد آورند، سازمان فقيران در تايلند آه نيم ميليون آشاورز را دربرميگيرد، 

 جهان سوم در مالزي آه از سازمانهاي متعدد مبارزاتي شبكه گسترده
تشكيل ميشود، به اضافه سازمانهاي تخصصي ديگري مربوط به 
آودآان، تغذيه و آمك رساني جهاني، همچنين بسياري سازمانهاي 
بين المللي و منطقه اي آه مستقيما با اين گروهها همكاري ندارند، 

دفاع ميكنند همچون سازمان ولي از خواسته هاي اينان غيرمستقيم 
  . عفو بين الملل

  

 
  
  
  
  

!راد يو صدای کارگران گشايش يافت 
  

عاليناين راديوی مستقل به همت شماری از ف
جنبش چپ و کارگری ايران ، چند هفته ای است

  .که کار خود را آغاز نموده است 
 هر–ل حاضر اين راديو هفته ای يکبار  در حا
 از طريق ماهواره برنامه های خود را–جمعه 

 ضبط شده آنراحا ل پخش ميکند که در عين
ميتوانيد از طريق شبکه جهانی اينترنت نيز

  :چنين استت راديو  مشخصا .گوش دهيد 
– عصر به وقت اروپای مرکزی 7 :ساعت پخش

   شب به وقت ايران8:30
 درجه شرقی ،13 هات برد ، :ماهواره 

12597پلوريزاسيون عمودی ، فرکانس 
  مگاهرتز 

  
  : آدرس اينترنتی 

com.sedayekargaran.www  
  :آدرس ايميل 

uk.co.Sedaye_kargaran@yahoo 
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" در پيش نویس سند سياسی پيشنهادی " ب" و " الف" دو گرایش
تنها در زمينه مشخص کردن نوع "جمهوریخواهان الئيک و دمکرات

بودن آن اشاره شود ، نيست که " پارلمانی" جمهوری و اینکه باید به 
ه همچنين در رابطه با منوط کردن استقرار این اختالف دارند، بلک

مجریه، مقننه، ( تفکيک قوای سه گانه " جمهوری جایگزین به اصل 
در " گرایش الف. " نيز دو فرمولبندی متفاوت را طرح می کنند) قضائيه
 بر مبتنی بودن این “اصول و اهداف" در بخش " جمهوری" تعریف 

بدليل " گرایش ب" د ، حال آنکه جمهوری بر اصل تفکيک قوا اصرار دار
اختالفی که در این حوزه ميان جمهوریخواهان چپ و راست وجود دارد، 

را " استقرار یک حمهوری الئيک و دمکراتيک" مخالف آوردن آن بوده و 
در واقع اگر قرار است نوع حکومت و نطام آینده را . وافی و کافی ميداند

 شدن بساط جمهوری پس از برچيده( یک مجلس موسسان آزاد 
تعيين کند، دیگر وارد شدن در مورد جزئيات آن جمهوری الئيک ) اسالمی

ضرورتی ندارد، بلکه " تجمع" و دمکراتيک، نه تنها در چهار چوب این 
اصرار بر آن، به معنای این خواهد بود که جمهوریخواهان ليبرال از 

 عقاید و آلترناتيو جمهوریخواهان رادیکال بخواهند که با صرف نظر کردن از
  !! خود، مستقيمًا به زیر چتر آنها  بيایند

اما آیا اصل تفکيک قوا جزئی جدایی ناپذیر از یک نظام مبتنی بر آزادی و 
  دمکراسی است؟

  :الزم است این مسئله از جنبه های مختلف بررسی شود
 دمکراتيک در اروپا، اصل -تردیدی نيست که در عصر انقالبات بورژوا

آزادی، دمکراسی، حقوق شهروندی :  قوا  در کنار مقوالتی چونتفکيک
و جمهوریت طرح شده و بر پرچم بسياری ار جنبش ها وانقالبات 

 یعنی در عصر –تا قبل از این دوران . بورژوایی آن دوران ، حک گردیده بود
 حکام کشور، اعم از شاهان، شاهزاده - یکه تازی شاهان و سالطين

اگر ( ا منصوبان آنها، همزمان هم در نقش قانون گذارگان، فئودالها و ی
هم در نقش مجری و هم در نقش قاضی و مير ) قانونی در کار بوده

مثًال در بررسيهای تاریخی آمده که انقالب . غضب ظاهر می شدند
شالق خوردن چند تاجر تهران ( مشروطيت ایران  بدنبال یک واقعه 

. شروع شد" عدالت خانه "است ایجاد و با خو) بدستور فرماندار پایتخت 
سابق بر این حکام و مجریان، بدون نياز به محاکمه متهمان در یک 

حکم مجری را ) یعنی بدون نياز به دادگستری و قوه قضائيه( دادگاه 
  . صادر و اجرا ميکردند

همه " کوبيدن بر اصل تفکيک قوا در آن دوران که شاه و یا منصوبان او 
، بدون شک مطالبه ای مترقی و گامی به پيش بودند" فن حریف

اما اجرای این اصل، لزومًا به معنای  استقرار . محسوب می شد
کمااینکه در بسياری از کشورهای استبدادی، ظاهرًا . دمکراسی نيست

اصل تفکيک قوای سه گانه، رعایت می شود اما  از آزادی و دمکراسی 
رهای مبتنی بر دمکراسی بالعکس در برخی کشو. در آنها خبری نيست

بورژوایی، این اصل، الاقل در ارتباط با رابطه قوه مجریه و قوه مقننه 
  .رعایت نمی شود که بعدًا به آن بر ميگردم

دمکراسی موقعی جاری می شود که دست اندرکاران هر سه قوه 
. انتخابی بوده و محصول رای مردم در انتخاباتهای آزاد و همگانی باشند

روپاشی نظامات فئودالی، ازآنجا که سطح جنبش و آگاهی در عصر ف

مردم، هنوز آنقدر نبود که برای هميشه مهر پایان بر کليه پست ها و 
مقامات انتصابی بزنند، ناچارًا راهپيمایی خود بسوی استقرار حقوق 
شهروندی را از تالش برای مثًال جدا کردن مجلس از حيطه تسط شاه و 

یعنی سعی کردند به موازات یک قوه اجرایی غير . سلطان آغاز نمودند
( انتخابی و مافوق مردم، در حوزه قانونگداری موجبات دخالت شهروندان 

. را فراهم نمایند) و البته در آن دوران، شهروندان مذکر و صاحب مالکيت
در رابطه با تشکيل قوه قضائيه و دادگستری نيز این مسئله گرچه در 

گامی به )  مجازات بی محاکمه توسط حکومتيان(قياس با دوران قبل 
نداشت ) یعنی انتخابی بودن( پيش بود، اما هنوز نشانی از دمکراسی

 قوه قضائيه و قضات عمومًا -  حتی در حال حاضر- ودر بسياری از کشورها
بنابراین . انتصابی و در بسياری موارد مادام العمر محسوب می شوند

 دوران، به شرایط کنونی، یعنی تعميم آرایش قوای سياسی در آن
شرایطی که هم سطح جنبش و هم عطش مردم، ميل به انتخابی 

از اینرو تاکيد . کردن همه پستهای مهم سه قوه دارد، اشتباه خواهد بود
باید بر انتخابی بودن، دوره ای بودن و قابل عزل بودن کليه پست های 

  . به دمکراسی نداردمهم سه قوه باشد و جدا بودن یا نبودن آنها ربطی
مجلس در راس " مثالً چه اشکالی دارد که به گفته کذایی خمينی، 

در مقياس ( یعنی مجلس نماینده گان مردم "! همه امور باشد
مجالس ایالتی و شوراهها در حين قانونگداری، آپارات ) سراسری

اجرایی را نيز خود تعيين نموده و در واقع هم واضع قانون وهم مجری آن 
  .اشندب

وزیر دادگستری، دیوان عالی کشور، : عاليترین پست های قضایی نظير
نيز توسط این مجلس و .... دادستان کل کشور، شورای عالی قضایی و 

یا مستقيمًا توسط آرای مردم انتخاب شوند؟ برای نمونه شورای شهر 
تهران ویا شورای روستای ایکس، ضمن اینکه در حوزه اختيارات خود، 

 تدوین مقررات و آئين نامه ميزند، در عين حال بر امر اجرای آنها دست به
  .از طریق  انتخاب یک عامل اجرایی بنام شهردار یا دهدار می کوشند

در واقع چنين شوراهای شهری یا کمون های شهری حتی در برخی 
در برخی کشورها، قوه مجریه . دمکراسيهای بورژوایی نيز وجود دارند

قوه مقننه بوده و نخست وزیر و وزرا همزمان با پيشبرد بخشی از آپارات 
عضو مجلس قانونگذار هم محسوب شده، در ) اجرایی ( امور دولتی 

جلسات آن شرکت نموده و دائمًا در برابر نماینده گان ، پاسخگو 
مثًال در کانادا و یا بریتانيا ما با چنين سيستمی روبرو هستيم، . هستند

که در وجود دمکراسی ليبرالی در آنها شکی ( یعنی در این کشورها
  . قوه مجریه و مقننه تحت یک آپارات در هم ادغام شده اند) نيست

 روسيه نيز می 1917مشابه چنين ادغامی را ما در جریان انقالب اکتبر 
در چنين . بينيم که بعدًا در برخی  کشورهای دیگر نيز پياده شده است

به این ترتيب که از ميان "! تمجلس در رأس امور اس" سيستمی  
کنگره " نماینده گان انتخابی شوراهای کارگری، دهقانی و سربازی،  

کميسياریای " از دل این کنگره  .  تشکيل می شود" سراسری شوراها
شورای " یا " کنگره " بنابراین . انتخاب می شوند) کابينه دولت" ( خلق
. ری آن عمل می کندهم در نقش قانونگذار و هم در نقش مج" عالی

را ایضًا نميتوان در ) سيستم شوروی( تردیدی نيست که آن سيستم  
حقوق برابر " و " حق رای همگانی" دنيای امروز پياده کرد، مگر اینکه 

را به زیر سئوال " همه شهروندان برای انتخاب شدن و انتخاب کردن
خانه، مزرعه و کار: از یکطرف نميتوان کل جامعه را به سه حوزه .  ببریم

پادگان تقسيم کرد و از سویی نميتوان نماینده گان مردم را صرفًا از 
چرا که بخشهای وسيعی از مردم ممکن . تشکل های شورایی برگزید

است عضو هيچ شورایی نباشند و یا اصًال اعتقادی به چنين تشکلی 
اما به هر رو ادغام قوای سه گانه حکومتی در یک . نداشته باشند

" تفکيک قوا" عه آزاد و دمکراتيک قابل تصور است و عدم رعایت اصل جام
  .به هيچوجه دمکراسی را نقض نمی کند

بعالوه امروزه در بسيار کشورهای سرمایه داری، ما با اشکال متفاوت 
مثًال در کشور سوئيس بسيار از امور . دمکراسی ليبرالی روبرو هستيم

نوعی " ( همه پرسی" ق کشوری و حتی پروژه های محلی از طری
در برخی کشورها، پارلمان . حل و قصل می شود) دمکراسی مستقيم

در برخی .  داردنه تنها حق استيضاح دولت، بلکه حق انحالل کابينه را
کشورهای دیگر، رئيس جمهور به تنهایی قادر به انحالل پارلمان و تعيين 

در برخی جمهوریها، ریاست . زمانی برای برگزاری انتخابات مجدد  است
جمهوری و دولت او گرچه دارای استقالل و قدرت زیادی هستند، اما 

  برقرار حالت موظفند در رابطه با مسائل مهم نظير اعالم جنگ یا صلح، 

    ديدگاه                     
ميخواهد تجربه" تجمع پاريس "آيا 

  !؟ را تکرار کند" همايش برلين "
  

امون ملزومات واقعی اتحادبحثی پير= 
  =دمکرات  جمهوريخواهان الئيک و 

   قسمت سوم                 

  
   * قوا    تفکيک  تابوی *      
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  6ادامه از صفحه 
  

  ..........آيا تجمع پاريس                           
  

فوق العاده، تصویب بودجه ساليانه و برنامه های دراز مدت اقتصادی و 
اجتماعی، تغيير قانون اساسی و غيره رأی مثبت پارلمان را داشته 

ائيه نيز در این کشورها برخی از پست های کليدی قوه قض. باشند
آتورنی " ( دادستان کل" توسط قوه مجریه تعيين می شوند مثًال مقام 

  . در سيستم ریاست جمهوری آمریکا) جنرال
بنابراین چنانچه مالحظه می کنيم، اثری از تفکيک کامل قوای سه گانه 
در بسياری از حتی دمکراسيهای بورژوایی نيست و این کشورها بر 

" هوریخواهان الئيک و دمکرات، با مقوله طيف جم" گرایش الف" خالف 
. همچون تابویی مقدس و تخطی ناپذیر برخورد نمی کنند" تفکيک قوا

: آنچه امامقدس و تخطی ناپذیر باید تلقی شود، همانا مقوالتی چون 
حقوق شهروندی برابر، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن،  انتخابی بودن 

انی و عزل آنها هر زمان که کليه پستهای مهم حکومتی و حق فراخو
شهروندان اراده کنند، آزادی بی قيد و شرط اندیشه، بيان و تشکل و 

  . مقوالتی از این دست است
با این همه کسی اصرار ندارد که گرایشاتی از طيف رنگارنگ مدافع 

تفکيک "جمهوری پارلمانی و دمکراسی ليبرالی، از اعتقاد خود مبنی بر 
آنها می توانند این پروژه خود را بعد از . کشنددست ب" قوای سه گانه

سرنگونی رژیم اسالمی و در جریان تدوین قانون اساسی و تعيين نوع 
نظام اجتماعی جایگزین در مجلس موسسان منتخب مردم، طرح نموده 
. و در صورت برخورداری از حمایت اکثریت مردم، آنرا به کرسی بنشانند

 مشترک جمهوریخواهان الئيک و اما اصرار بر آن در سند سياسی
تفکيک " در حالی که بخش مهمی از جمهوریخواهان با مقوله ( دمکرات 

  .عملی بيهوده محسوب می شود) مسئله دارند" قوا
در همينجا بد نيست به یکی از مهمترین تناقضات سند سياسی 

جهاتی از " از بخش " ج" این دوستان در بند . پيشنهادی ، اشاره شود
  :می نویسند" د سياسیراهبر

گذار دمکراتيک به نظام جانشين مستلزم فراخوندن مجلس موسسان " 
است که منتخب همه مردم می باشد و بر مبنای انتخابات آزاد، رأی 
مخفی و همگانی و در شرایط آزادی کامل مطبوعات، رسانه های 

مجلس . گروهی، احزاب و تشکلهای سياسی تشکيل می گردد
ام آتی را تعيين و قانون اساسی آنرا تدوین کرده و به موسسان نوع نظ

  ."همه پرسی عمومی  واگذار خواهد کرد
اگر دوستان بر این اعتقاد نيکو پا بر جا هستند، آنگاه از چه رو در بخش 

در همين سند ، اصرار دارند که با افزودن پسوندهایی " اصول و اهداف " 
مهوری و دمکراسی را مشخص نوع این ج" پارلمانی و تفکيک قوا"چون 

کرده و آنرا به جمهوریخواهان چپ و رادیکال تحميل نمایند و آنرا همچون 
مبنای همکاریهای مشترک جمهوریخواهان " پرنسيپ تخطی ناپذیر" یک 

  !الئيک و دمکرات قرار دهند؟
. سند سياسی پيشنهادی ، البته اشکاالت و کمبودهای دیگری نيز دارد

گفته نمی شود که ما فقط خواهان جدایی دولت از دین مثًال در هيچ جا 
) حکومت ایدئولوژیک( نيستيم، بلکه با ادغام دولت با هر نوع ایدئولوژی 

"  جهاتی از راهبرد سياسی"از بخش " ب" و یا در بند . نيز مخالفيم
خواست و تالش ما این است که رژیم جمهوری : " گفته می شود که

مت آميز و با مراجعه به آراء مردم تغيير اسالمی به شيوه ای مسال
با اشاره به ماده ای از اعالميه جهانی حقوق " بند " البته در پایان ." یابد

توسط مردم را به عنوان آخرین راه چاره، " قيام عليه جباریت" بشر ، 
: در این رابطه دو پرسش مطرح می شود. برسيميت می شناسد

م امکان رسيدن به آزادی در چهار نخست اینکه اگر این تجمع به عد
چوب این رژیم باور دارد واز برچيدن آن حمایت می کند، آنگاه چگونه 

طرح . است که ميخواهد بامراجعه به آرای مردم این رژیم را تغيير دهد
رسمًا از تاکتيک " تجمع" این مسئله بدین معنی خواهد بود که 

دفاع می )  سازمان مللتحت نظارت( طرفداران رفراندم در همين رژیم 
کند یعنی عليرغم نقد اوليه استحاله طلبان و اصالح گرایان، این امکان را 
متصور می بينند که جمهوری اسالمی تن به برگزاری یک همه پرسی 
دهد و با گردن گذاشتن به نتيجه محتوم آن، به شکلی مسالمت آميز، 

  !!جای خود را به یک حکومت سکوالر و دمکراتيک بدهد

بعالوه این چگونه انتخابات یا همه پرسی خواهد بود که بدون آزادی بی 
قيد و شرط اندیشه و بيان و آزادی احزاب، متحقق می شود؟ البته این 
شق محتمل است که رژیم والیت فقيه نيز، مثل هر رژیم  ضد مردمی 

را بشنود  و جهت "  صدای انقالب مردم" دیگر، در آستانه سرنگونی، 
شاندن خيزش مردم و خریدن فرجه بقاء و تجدید آرایش برای خود، فرو ن

را سر دهد، در اینصورت دليلی " آزاد" وعده یک همه پرسی یا انتخابات 
ندارد مردمی  که رژیم را تا لبه پرتگاه هدایت کرده اند، دعوت به آرامش 
و بازگشت به خانه هایشان نمود و این فرصت طالیی را به اميد یک 

  !!رسی و راه حل مسالمت آميز، هدر دادهمه پ
" قيام عليه جباریت" ثانيًا اگر اعالميه جهانی حقوق بشر نمی گفت که 

است آیا دوستان قصد نداشتند، OK   هم بعنوان آخرین راه چاره   
هراس از مبارزه فرا قانونی و غير مسالمت آميز را رها کنند؟ به باور من 

ه گونه ای نوشته شود که اوًال این توهم کل فرمولبندی  مربوطه باید ب
ایجاد نشود که گویا ما اميد داریم که جمهوری اسالمی یک همه پرسی 

ثانيًا بجای . یا انتخابات آزاد برای تحویل مسالمت آميز قدرت، ترتيب دهد
برجسته کردن بی معنای مبارزه مسالمت آميز، باید گفته شود که ما از 

ات مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمی همه اشکال گوناگون مبارز
حمایت می کنيم، مبارزاتی که مسالمت یا غير مسالمت آميز بودن 
آنها، قبل از اینکه به مردم ربط داشته باشد، به نحوه واکنش رژیم در 

  .قبال جنبش ها و مطالبات عادالنه توده ها بستگی دارد
ا اساسا ما تعيين  ترجيح مردم ، پيروزی بدون خونریزیست ،  اینرا ام

  !نمی کنيم 
  2004 آوریل 15                                                        

  )ادامه دارد (                    
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     ديدگاه                        
  

   )3( نگاهی به پديده های انقالب و رفرم     
  
   فرامرز دادور                      
  
اجتماعى  / نگاهى به ماهيت تحوالت سياسى - 2

 در شرايط آنونى ايران، مسئله رفرم و يا انقالب 
 

هاى مهم  ى بحث، همانطور آه در قسمت قبلى به وجود تفاوت در ادامه
 نظر بر اين است آه  ن جوامع باز و بسته پرداخته شد، در اين بخشبي

 چپ و آارگرى ايران قرار دارد تا حدى با   روى جنبش آنچه آه در پيش
و برخى از ( عمدتا غرب)مشخصات اجتماعى در جوامع ليبرال 

در بعضى از آشورها . آند آشورهاى پيرامونى نسبتا دمكراتيك فرق مى
هاى مردمى  هاى سياسى، جنبش ى از آزادىبه خاطر وجود سطح

. م .ب)هاى دمكراتيك  دهى مبارزاتى يافته در فعاليت فرصت سازمان
به طور جدى حضور دارند آه ( شرآت در انتخابات، تظاهرات، اعتصابات

ى انتخابات  هاى چپ در پروسه توان براى نمونه به شرآت سازمان مى
هاى   هندوستان و يا به فعاليتبرزيل، السالوادور، افريقاى جنوبى و 

هاى آارگرى، بومى، زنان،  هاى محلى، اعم از سازمان روزافزون جنبش
آشاورزان و مدافعين حفظ محيط زيست در برخى از آشورهاى آسياى 

اندونزى، فيليپين، آرژانتين، بوليوى و . م .ب)شرقى و امريكاى التين 
سنگرهاى آزادى و اشاره نمود آه برخى از آنها سطحى از ( مكزيك

برابرى را به تصرف درآورده و حتى به استقرار اشكالى از خود حكومتى 
در واقع، به . اند موفق گشته(  در مكزيك ى چياپس منطقه. م .ب)مردمى 

هاى مردم در بخشى از  ى توده خواهانه خاطر پيشرفت مبارزات آزادى
تر در آنها، به  هاى دمكراتيك جوامع توسعه يابنده و امكان وجود زمينه

هاى رفرميستى و انقالبى را،  هاى مردمى فرصت طرح برنامه جنبش
به ويژه اينكه . دهد دارى مى هاى حاآم سرمايه حتى، در چارچوب نظام

هاى  گيرى هاى سوسياليستى در اين مناطق، سمت براى جنبش
هاى برابرطلبى و  مبارزاتى، عمدتا حول محور تلفيقى از برنامه

دارى  سرمايه و استراتژى ضد( هاى دمكراتيك عمدتا رفرم)ى جوي عدالت
تر مادى  هاى وسيع ، از پايه(در واقع انقالب اجتماعى سوسياليستى)
 در مبارزات  هاى زحمتكش مشارآت هر چه بيشتر پرولتاريا و توده)

ارتقاء در آگاهى و )تر ذهنى  و فضاى عميق( دمكراتيك و انقالبى
تغذيه ( طلبانه خود ها و اعتراضات حق ز خواستهاى مردم ا شناخت توده

 .گردد مى
در ايران نيز، بطور وضوح، به خاطر وجود خفقان سياسى آه ناشى از 
حكومت سرآوبگر و قرون وسطايى جمهورى اسالمى است، اهداف 

آه )هاى سياسى و حقوق مدنى  دمكراتيك مانند استقرار آزادى
، بخشى از (نى نهفته استى حقوق بشر جها ى آن در بيانيه چكيده
مردم ايران در قرن . دهد ى وسيع سوسياليستى را تشكيل مى پروژه

اند آه با وجود   سال گذشته تجربه آرده26 در  بيستم و بخصوص
هاى استبدادى و تئوآراتيك به امكان انجام تحوالت واقعى دمكراتيك  نظام

طريق يك اجتماعى اميدى نيست و بجز از  /و اصالحات عميق سياسى
خواهانه و استقرار يك  دگرگونى راديكال، يعنى وقوع يك انقالب آزادى

ساختار نوين دمكراتيك آه حق انتخاب آزاد و مشارآت در امور 
هاى مردم تضمين آند، بديل سياسى  اجتماعى را براى توده /سياسى

 . نيست ديگرى در پيش
اقعى است آه از ديدگاه سوسياليستى تنها بر مبناى يك دمكراسى و

آارگران، آارمندان، ) اعظم آن يعنى پرولتاريا  مردم ايران و بخش
دستان و سياير  مزدبگيران، معلمان، زحمتكشان شهر و روستا، تهى

فرصت خواهند داشت آه به طور خالق در سرنوشت عمومى ( محرومان
هاى  منطق تاريخى حاآم بر ارزش. جامعه دخالت موثر داشته باشند

 ايجاد  دهد آه بر اساس جويانه انسانى نشان مى اهانه و عدالتخو آزادى
ى قانون  برقرارى يك جمهورى واقعى بر پايه)هاى دمكراتيك  موازين و نهاد

و در ( هاى انتخابى سراسرى و محلى اساسى دمكراتيك و مجمع
ها در مسايل  ى درگيرى روزافزون عملى و فكرى توده پروسه

ها و آلترناتيوهاى مقطعى و   انديشهساز جامعه است آه سرنوشت
در جهت تحقق مناسباتى حاآى از وجود )استراتژيك سوسياليستى 

جايگاه ( ى توليد و صنايع آليدى آنترل و مالكيت اجتماعى بر ابزار عمده
و اما در مورد . آند هاى پوياى پرولتاريا پيدا مى طبيعى خود را در ذهنيت

اجتماعى  /ا توجه به شرايط سياسىايران، سئوال اصلى اين است آه ب
 مردم در مقابل ارتجاع حاآم و امپرياليسم   جنبش و چگونگى آرايش

جهانى، در مراحل قبل و بعد از انقالب، آيا طرح چه نوع شعارها و 
تواند در پيشرفت به سوى دمكراسى و سوسياليسم  مطالبات مى

 .موثرتر عمل آند
گران  ترى از حكومت هاى معتدل  به بعد طيف1370در ايران از اوسط 

جمهورى اسالمى، با توجه به واقعيت جهانى شدن روزافزون 
دارى، و در حين اعتقاد به حفظ نظام موجود، انجام يكسرى  سرمايه

سى را در راستاى حل اجتماعى و به تدريج سيا /اصالحات اقتصادى
 تشنج  و رفع) در رابطه با مسئله مشروعيت رژيمبه ويژه(بحران درونى 

در مناسبات ديپلماتيك با اغلب آشورهاى جهانى ضرورى 
طلبانه در  گرا و اصالح شخصيت محورِى اين حرآت واقع. اند دانسته مى

 و 1376آزاد  درون رژيم محمد خاتمى بوده است آه در انتخابات غير
ترى بدست آورد و در آارتر خود راى بيش  از رقباى محافظه1380  سپس

هاى  به خاطر اتخاذ سياست) هاى اول ه ويژه در سالب( سال گذشته 7
هاى مردم   باعث ايجاد توهم در ميان بخشى از توده ناروشن و متناقض

اما گذشت اين دوره نيز نشان داد آه خاتمى و اآثريت . گرديد
حفظ جمهورى اسالمى به هر »طلبان حكومتى، همواره خواستار  اصالح

خواهانه و  تر شدن مطالبات آزادى يقبوده از عم« قيمت و با هر محتوا
   مردم حول محور جدايى دين از حكومت هراس گستردگى جنبش

و البته . اند ترجيح داده« ى استعمار استبداد را بر سلطه»داشته، تداوم 
 سال گذشته رژيم جمهورى 25در زير يوغ استبداد مذهبى بوده آه در 

ه خاطر تداوم حكومت اسالمى با استفاده از مذهب اسالم شيعه و ب
. ترين حقوق دمكراتيك مردم را پايمال نموده است اى خود، همواره پايه

هاى اول  نظام جمهورى اسالمى و قانون اساسى آن آه در همان ماه
ى  انقالب و در فضاى حاآى از شور و احساسات اوليه مردم و به گفته

ادات ديگر هاشمى رفسنجانى، به اصرار خمينى و در مخالفت با پيشنه
به رفراندوم گذاشته شد « جمهورى»و « جمهورى دمكراتيك»مثل 

، حول موازين اسالمى به (3:  ، ص1382 بهمن 27الملل،  اطالعات بين)
گران فعلى آه خواهان حفظ  مردم ايران تحميل شده است و حكومت

اجتماعى حاآى از آن، بهر قيمتى هستند  /قدرت و مزاياى اقتصادى
ترين  ترين و در عين حال خشن د آه با استخراج آهنآنن  مى تالش
 شرايط خفقان و سرآوب را  ها و آداب متعلق به هزاران سال پيش ارزش

 .ادامه دهند
شمارى  از اوان استقرار نظام جمهورى اسالمى، ايران شاهد فجايع بى

   ساله با عراق بوده آه به محو فيزيكى بيش8ى  و از جمله جنگ بيهوده
ها انسان از هر دو آشور و ايجاد  يليون و مجروحيت ميليوناز يك م

 هزاران نفر 60هاى  در سال. خسارات عظيم مالى و اجتماعى منجر شد
ها و بسيارى از  ها، مذهبى ها، ليبرال از اپوزيسيون و در ميان آنها چپ

، 70هاى  در سال. دگرانديشان از طرف اين رژيم شكنجه و اعدام گرديدند
هاى ضد بشرى و از جمله انجام  ى سياست ن ناظر ادامهنيز، ايرا

در . اى و توقيف مطبوعات مستقل و منتقد بوده است هاى زنجيره قتل
تر گرديده است  هاى مردم بسيار وخيم ها شرايط اقتصادى توده اين سال

هاى اقتصادى  ى آن به خاطر پيشبرد سياست و يكى از داليل عمده
هاى ميانى  است آه براى طيف( آزادسازى /سازى خصوصى)نئوليبرالى 
ها تنها راه برون رفت  ها و خاتمى تر حكومتى مثل رفسنجانى و معتدل

،  بر اين اساس. آيد رژيم از بحران بسيار عميق اجتماعى به حساب مى
تر اقتصاد مملكت در  هايى آه هدف آن انداختن هر چه سريع برنامه

جهان است و در آن راستا دارى حاآم در  مجراى مناسبات سرمايه
و اجراى ) WTO(پيوستن به سازمان تجارت جهانى « ضرورت»

شود،  المللى پول و بانك جهانى تبليغ مى هاى ضرورى بين نسخه
 و )نفت و گاز، غيره(ودن ثروت طبيعى اى به جز حراج نم نتيجه

هاى بدست آمده از دسترنج آارگران و زحمتكشان شهر و  سرمايه
  پيشبرد سياست تعديل اقتصادى، يعنى سپردن موسسات.روستا ندارد

  منجر ( داران وابسته به رژيم ها، سرمايه بوروآرات)« ها خودى»دولتى به 

  8صفحه    1383 فروردين  30به  کشني                                    )راه کارگر(روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران



  8ادامه از صفحه 
  

  .......نگاهی به پدیده های                          
  
  

ى  ها نفر شده است و به گفته آارى و محروميت براى ميليون به بى
 درصد 50لى آمار واقعى باالى و( ميليون نفر 20 از  يم بيشمسئولين رژ

هاى  اخيرا يكى از سياست. آنند  در زير خط فقر زندگى مى)است
ى   عمده گران اين است آه پتروشيمى را آه بخش آميز حكومت فاجعه

اند و البته عجب  دهد، به حراج گذاشته صنعت ملى را تشكيل مى
ات آارگرى شدت بيشترى بخود گرفته نيست آه در اين رابطه اعتراض

 .است
ى رياست جمهورى رفسنجانى و  ريزان اقتصادى در هر دو دوره برنامه

هاى  خاتمى در پرتوى نيم نگاه خود به وجود ثبات نسبى در ميان رژيم
خودآامه در آسياى شرقى مثل چين، سنگاپور و مالزى و در واقع با 

بخوان )« مدل اسالمى»ن حفظ ، خواها«مدل چين»ى  استفاده از تجربه
بخوان پارلماِن )« نهادهاى بومى»و ( ى خود از اسالم تفسير خودآامه

بوده، از ( تقريبا انتصابى، شوراى نگهبان و ساير بنيادهاى رژيم ساخته
هاى  طريق اقتدارگرايى سياسى، گرچه با تحمل برخى آزادى

واقع سياست در . هنرى سعى در تداوم حيات نظام را دارند /فرهنگى
 موازين نئوليبراِل ديكته  المللى اقتصادى و پذيرش الحاق به مناسبات بين
گزاران رژيم به  هاى جهانى، از طرف سياست شده از طرف سرمايه

اما، . عنوان مهمترين حربه براى حفظ نظام به خدمت گرفته شده است
ادى و آنچه آه از اين نوع استراتژى، يعنى ترآيبى از ليبراليسم اقتص

اقتدارگرايى سياسى متوجه اآثريت مردم و به ويژه اقشار 
 و محرومان جامعه شده است چيزى به جز فضايى  زحمتكش /آارگرى

بگيران  هاى مردم و حقوق توده. آآنده از اختناق، سرآوب و فقر نيست
هاى  ها و تشكل ى دمكراتيك و از جمله حق تجمع جامعه از حقوق اوليه

( هاى سياسى مستقل هاى آارگرى و سازمان ديهاتحا. م .ب)خود 
آارى  محروم هستند و بسيارى از آنها در عين حال آه بيمه و حق بى

ها مواجب و مزد خود را نيز دريافت  ها و حتى سال ندارند، براى ماه
 در فقر، جنايات، دزدى،  آور آنونى مثل افزايش معضالت فاجعه. آنند نمى

مردمى  هاى ضد اقع عمدتا به خاطر سياستگرى، در و اعتياد و روسپى
 .اند رژيم تشديد يافته

و از جمله « خودى»هاى  گران و طيف و اما در اين بين حكومت
هاى آنها با تشكيل نهادهاى  داران وابسته و آقازاده ها، سرمايه بوروآرات

اتحاديه آارفرمايان و اصناف »و « انجمن آارفرمايان»ى خود مثل  ويژه
ى قضايى و باندهاى سرآوب به غارت ثروت  ا استفاده از قوه، ب«بازار

آنها براى جلوگيرى از .  در جامعه مشغول هستند طبيعى و توليد شده
ى مردم، از طريق تبليغات و آارزار  طلبانه اعتراضات حق

ها و نهادهاى خودساخته مثل  اجتماعى و با استفاده از جريان /فرهنگى
ت و حزب آار اسالمى آه ادعاى دفاع از ى مشارآ خانه آارگر، جبهه

 براى حفظ  حقوق آارگران و زحمتكشان را دارند در جهت تالش
اينكه . دارند و پيشبرد منافع استراتژيك نظام گام برمى« مشروعيت»

هاى اقتصادى  برخى از مسؤلين خانه آارگر، اينجا و آنجا از سياست
سازى  خصوصى /ى آزادسازىها آنند و هر از گاهى برنامه رژيم انتقاد مى

 :شود  عامل تغذيه مى2دهند حداقل از  را مورد حمله قرار مى
ها و تداوم تورم، اين نهادها به  آارى  بى بهرحال، با توجه به افزايش_ 1

بايد دعوى حمايت از  خود مى« مشروعيت»خاطر حفظ بقاياى 
  بگذارند و  بگيران و زحمتكشان را، نيز، به نمايش حقوق

  آارى باعث آاهش سازى و روند سريع بى هاى خصوصى ه پروژ_ 2
 خانه آارگر شده و به قدرت مالى  ها و به خصوص عضويت در اين جريان

 . زند و آنترل در ميان مسؤلين آنها صدمه مى
هاى پيچيده شده از طرف صندوق بين   نكنيم آه ايران نسخه فراموش

 در سازمان تجارت   پذيرشرا قبول آرده اصرار به) IMF(المللى پول 
در آن صورت به خاطر عدم استقرار واقعى حقوق . را دارد) WTO(جهانى 

هاى  هاى خارجى نيز، مثل برخى از سرمايه آارگرى و دمكراتيك، آمپانى
ترى براى فعاليت و در واقع استثمار  داخلى از فضاى آزادتر و راحت

 .شوند آارآنان، برخوردار مى

يابنده و   در ايران مثل برخى از جوامع توسعهدر واقع آنچه آه
ى  بينيم وجود رژيمى است آه با آنترل خودآامه غيردمكراتيك ديگر مى

دارى جهانى را در آشور هموارتر  خود مناسبات اقتصادى سرمايه
 بزرگترى  تر مكانيسم بازار نقش منتهى، اگر در جوامع دمكراتيك. آند مى

  و انباشت سرمايه و همراه آن تخصيص  داشته، روند استخراج ارزش
ثروت توليد شده از طرف پرولتاريا به صاحبان سرمايه و قدرتمندان 

گران  رود، در ايران، حكومت  مى حكومتى، با ظرافت مدرن خود به پيش
آه منبع اصلى توليد درآمد يعنى صنعت نفت را در دست خود دارند با 

دهى  تر به سازمان  و عريانتر توسل به نهادهاى سرآوب، به طور خشن
هاى عظيم آن براى نخبگان دولتى و  توليد ثروت و ضبط بخش

جاى تعجب نيست آه از اوايل . پردازند هاى وابسته مى سرمايه
هاى مدافع   دمكراتيك در آل و سازمان موجوديت خود، سرآوب جنبش

، استراتژى اصلى اين   مردم، باالخص آش هاى زحمت آارگران و توده
اينكه در سال گذشته ايران با برخى از مواد . دهد ژيم را تشكيل مىر

 آن آه به 87مندرج در منشور سازمان بين المللى آار و حتى با ماده 
دهد به طور تزيينى  هاى مستقل خود را مى آارگران حق تشكيل اتحاديه

ى الحاق به آنوانسيون   اليحه موافقت آرده و عالوه بر آن در مجلس
 از زنان تصويب شده است، نشان دهنده اين  مللى رفع تبعيضال بين

. بينند گران ضرورت حفظ ظاهر در صحنه جهانى را مى است آه حكومت
هاى سياسى  در حالى آه، واقعيت اين است آه نه فقط در ايران آزادى

و حقوق مدنى براى مردم و از جمله آارگران و زنان وجود ندارد بلكه 
. باشد چوب نظام جمهورى اسالمى غيرممكن مىاستقرار آن در چار

روشن است آه در صورت وجود دمكراسى سياسى و انتخابات واقعا 
آزاد نه فقط هيچ آدام از سران فعلى رژيم راى نخواهند آورد بلكه 

هاى مردم ايران براى اجراى عدالت احضار خواهند  بالفاصله به دادگاه
دانند آه هر نوع  مىگران فعلى ايران بخوبى  حكومت. گرديد
هاى مردم  نشينى جدى از طرف آنها آه فضا را براى شرآت توده عقب

ى حكم پايان زندگى اين  اجتماعى باز آند به مثابه /در امور سياسى
آننده در جهت وقوع يك انقالب دمكراتيك  رژيم بوده، حرآتى تعيين

 ى جمهورى الئيك سياسى براى برقرارى يك نظام مردمى بر پايه
 .باشد مى

 2000 از  و اما در رابطه با تحوالت آنونى در ايران؛ موضوع عدم تاييد بيش
نفر از آانديدها از طرف شوراى نگهبان و در مقابل استعفاى برخى از 

از .  شرايط جديدى بوجود آورده است طلب مجلس نمايندگان اصالح
رم،  به بعد شكاف سياسى حاآى از اختالفات جناحى، الج1376مقطع 

 مردم، هوشيارانه و با استفاده  تاثير خود را در جامعه گذاشت و جنبش
طلبان حكومتى با صراحت  هاى طرح شده از طرف اصالح از گفتمان

با اينكه، به طور . بيشترى به دفاع از مطالبات دمكراتيك پرداخت
ى عملى  طلبانه مردم هنوز جامه هاى حق  هيچ يك از خواسته مشخص

، 1382اسفند ماه « انتخابات»ه است و حوادث اخير در بخود نپوشيد
ى پايانى اختالفات جدى سياسى در درون رژيم و تمرآز  ظاهرا از نقطه

دهد، اما شكى نيست  آار نويد مى قدرت در دست طيف تندرو و محافظ
 سال اخير سير تحوالت 7 سال گذشته و به ويژه در 26آه در 
جمهوريت، دمكراسى، . م .ب )هاى فكرى خواهانه در عرصه آزادى

  تشكيل نهادهاى آمابيش)و ساختارى ( سكوالريسم و عدالت اقتصادى
هاى زنان، دانشجويان،  اجتماعى و از جمله انجمن /مستقل فرهنگى

دو باره دنياميسم نسبتا پوينده خود را در جامعه مدنى، ( نويسندگان
هاى مردم به اين  امروزه، اآثريت توده. افتان و خيزان بازيافته است

گران  اند آه نظام موجود و ترآيب فعلى، حكومت شناخت واقعى رسيده
وجه از توان ساختارى و ظرفيت اعتقادى براى جوابگويى به  به هيچ
آزادى، دمكراسى، جدايى دين از حكومت و )هاى واقعى مردم  خواسته

براى مردم روشن شده است آه . برخوردار نيست( عدالت اقتصادى
هاى اطراف وى بر آن نيستند آه آل نظام را  مى و اآثريت تكنوآراتخات

ساالر تغيير  به سود ايجاد يك انتخابات واقعا آزاد و استقرار يك نظام مردم
و از جمله )هاى حكومتى  ى طيف داده، جايگاه قدرت مربوط به همه

  . را به خطر بياندازند( خودشان
  

  )ادامه دارد   (                                                  
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 !هزينه انتقام                
  

   Michael Wrase:گزارش 
   علی يوسفی :برگردان آزاد 

  
  " تاگ بالت " روزنامه آلمانی زبان : منبع 

  
ادامه عمليات انتقام جویانه آمریکا در فلوجه  به احتمال 

  . زیاد به  متحد شدن عراقی ها  خواهد انجاميد 
 نفر 600در  عمليات ارتش آمریکا در این شهر حداقل 

اکنون بی آن که یکی از طرفين نزاع قصد . کشته شدند 
داشته باشد  چهره خود را از دست بدهد ، مذاکرات  

  .آتش بس در جریان است 
  

از مردانی که در  % 95تردیدی  ندارد که " برنان بای مه "سروان 
وی با غروری . ، از شورشيان بوده اند درگيریهای فلوجه کشته شده اند 

آموزش نظامی سربازان نيروی دریائی آمریکا ، :" بی وصف می گوید 
اینکه . در چگونگی استفاده از مهمات ، بسيار حساب شده و دقيق است 

 نفر کشته شده اند خود به تنهائی نشان می دهد که نيروی 600در فلوجه 
   " .دریائی چقدر در کارش مهارت دارد 

با آماری که روز " رافی ال اساوی "رئيس بيمارستان دولتی فلوجه ،  
بر اساس  این .  آپریل ، ارائه داد ، خالف این را می گوید 11دوشنبه ، 

 نفر از کشته شدگان این شهر افراد غير نظامی عراقی 500آمار حداقل 
، اما  " مارک کيم ميت " فرمانده کل ارتش آمریکا در عراق ، . بوده اند 

توصيف کرده و معتقد است " تبليغات محلی " ارقامی چنين باال را تنها 
، تلویزیون الجزیره ، پخش شده " فرستنده تبليغاتی دشمن " که از سوی  

گفتنی است که فرستنده مذبور طی روزهای اخير تصاویری از . است 
ی کشته سردخانه فلوجه به نمایش گذاشت که در آنها نه تنها درصد باال

شدگان غيرنظامی عيان بود ، بلکه  مشخصا نشان می داد که بسياری از 
  .آنان زنان و کودکان بوده اند 

  
  انتقام خونين ؟

 
بر اساس گزارشات منتشره از سوی روزنامه های عراقی ، به احتمال 

، که چهار همکار " بالک واتر " زیاد ، نيروهای کنسرن بزرگ امنيتی 
 روز قبل به شکل فجيحی در فلوجه به قتل رسيدند ، 17مقاطعه کار آنان 

آمریکائی ها . مستقيما در اقدامات تالفی جویانه اخير شرکت داشته اند 
انتقام جویانه ، " گفته می شود که در عمليات . این ادعا را رد کرده اند 

روزهای اخير ارتش آمریکا در فلوجه ، نيروهای این شرکت ، " تنبيهی 
نتقام خون همقطاران خود را با خشونت بی سابقه ائی گرفته بخصوص ، ا

اینکه نيروهای . می رود " حمام خون " سخن از راه اندازی . اند 
" فراتر از اهداف تعيين شده " اشغالگر آمریکائی آشکارا و غالبا پا را  

" روزنامه . نهاده اند ، حتی از سوی افسران انگليسی نيز تائيد شده است 
چاپ لندن به نقل از یکی از فرمانده هان بلند پایه انگليسی در  " تلگراف

به نظر ما اقدامات خشونت بار آمریکائی ها با هيچ :" بصره می نویسد 
مردم عراق از نظر سربازان آمریکائی . معياری قابل اندازه گيری نيست 

  . " تنها انسانهای پست محسوب می شوند ) برخالف ما ( 
  

  ! دستورات سرپيچی می کنند عراقی ها از 
  

طرز رفتار خشونت بار نيروهای اشغالگر آمریکا حتی خلق وخوی 
یک وزیر عراقی . شورای حکومتی عراق را نيز به چالش گرفته است 

در زمينه حقوق بشر همين آخر هفته گذشته از سمت خود کناره گيری 
این ميان ، در .  وزرای دیگری نيز تهدید به استعفاء کرده اند . کرد 

. بسيار شدید و قابل بررسی بود" عدنان پاچی شی "خصوصا ، انتقادات  
 80عدنان . قرار است وی بعنوان رئيس دولت آتی عراق معرفی گردد 

خبرها حاکی از آنست که او در یک گفتگوی رودرو . ساله  و  سنی است 
لوجه شده عمليات انتقام جویانه در ف" پایان فوری " با پل برمر خواهان 

همزمان وی تهدید کرد در غير این صورت از مقام خود استعفاء . است 
آنگونه که از بغداد خبر می رسد ، گویا تنها پس از این . خواهد داد 

تهدیدات بود که ارتش آمریکا  به فراخوان  آتش بس واکنش نشان داده و 
  .به قبول مذاکرات حول آن تن در داد

ش بس به نظر می رسد که هيچيک از طرفين در مذاکرات جاری حول آت
شورشيان بر درخواست .  نزاع درصدد نيست چهره اش خدشه دار گردد 

خود مبنی بر خروج فوری ارتش آمریکا از فلوجه تاکيد دارند و تهدید به 
از سوی دیگر مسلم است که . ادامه  گروگانگيری خارجيان  کرده اند 

بنابراین ادامه اقدامات . ی تن ندهند آمریکائی ها نيز به چنين فشارهائ
تالفی جویانه و تنبيهی از سوی ارتش آمریکا احتماال به سقوط شورای 

 ، رسما کار خود را 04حکومتی عراق ، که قرار است از اول ژوالی 
همچنين با ادامه اینگونه اقدامات حتی ممکن . آغاز کند ، خواهد انجاميد 

، که از "  جدید التاسيس عراق ارتش" است شورش آشکاری  را در 
در همين عمليات . سوی آمریکائی ها تعليم دیده اند ، را نيز شاهد  باشيم 

 نفری از همين ارتش ، که قرار بود شانه به 620های اخير یک گروهان 
ما به " شانه آنها در فلوجه بجنگد ، از همان نيمه راه  ، با توضيح اینکه 

پليس عراق . ، عقب کشيدند " ق را بکشيم ارتش نپيوستيم که مردم عرا
به " واشنگتن پست "روزنامه  . نيز در حال سرپيچی از دستورات است 
 25:" می نویسد " پاول ایتون " نقل از یک ژنرال ارتش آمریکا به نام 

از آنان یا وظایف خود را انجام نمی دهند و یا اینکه جبهه خود را % 
  . "عوض کرده اند 
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