
 ۵                                       ۱۰۱ شمارה اتحاد كار 
 

 

  ...نگذاريم ديگران 
 

 
 
رא در خارج אز مرز ها جستجو         ” آزאدی  “

با אحساس    و  אمید نبست ،نماید
مسءولیت تمام در تلاש بود تا אستبدאد        
حاكم رא با אتكاء به مبارزאت مردم          

 . ورد  آאزپای در 
 אلبته حمایت جامعه ی جهانی אز         -٣

مبارزאت آزאدیخوאهاנ ، مشروط بر אینكه             
های مورد قبول      قدر چار جوب میثا   

سازماנ ملل متحد و مطالبه ی وظیفه        
ها وبا نظارت بیנ    لیت دولتو ومس

 میتوאند در پیشرفت       ،אلملی صورت گیرد    
 .אیנ مبارزאت نقש مهمی دאشته باشد      

مخالفت با نقض آנ      رعایت حقوق بشر و   
در هر گوشه אی אز جهاנ אز جمله      

لیت كشورهای عضو سازماנ        و وظیفه ومس 
كنندה ی אیנ میثاق می     ملل و אمضاء   

سفانه  در   ا نقض حقوق بشر مت    .باشد
بخש عمدה אی אز جهاנ به אمر عادی         
تبدیل شدה אست و وאكنש كشورهای با     
نفوذ در אیנ سازماנ نیز تابعی אز      

אقتصادی آنها شدה אست   منافع سیاسی و
אنتقاد אز אیנ روש ومرאجعه دאدנ        . 

ها به رعایت وظایفی كه عهدה   دولت
می بایست جزءی אز       باشند، دאر می

 . مبارزה ی ما تلقی گردد    
سفانه طی سالها ی אخیر אیالات     امت

متحدה آمریكا در مرאجع بیנ אلمللی           
 وحتی در موאردی بر فرאز אیנ نهاد ها،         

همانطور    . نقشی تعیנ كنندה یافته אست    
ها شاهد بودה אیم در אوضاع      كه بار 

אیנ   رא كنونی جهاנ حرف אول وآخر   
در همیנ زمینه بد       . می زند  كشور  

نیست به دو نمونه ی مشخص آנ كه        
  ، هنوز زماנ زیادی אز آנ نمی گذرد       

 .אشارה دאشته باشیم  
  ١١در אفغانستاנ تا قبل אز فاجعه   

سپتامبر ما شاهد אیנ بودیم كه به دلیل        
حمایتی كه آمریكا بطور مستقیم ویا אز          
طریق پاكستاנ، عربستاנ ودیگر        

ه אز طالباנ می كرد،    متحدینש در منطق 
كمتریנ جاءی جهت אیفای نقש אتحادیه     

برخی دیگر  אز كشورها كه    ی אروپا و
” אتحاد شمال   “ به حمایت אز  ،مایل بودند 

 باقی نگذאشت و كشورهای    ،برخیزند  
فوق نیز دست به هیچ عملی كه باعث      

אما   . نزدند  ،مخالفت جدی آمریكا باشد    
كه موضوع سركوب طالباנ در         زمانی 

دبلیو   جرج   دولت   ،ستور قرאر گرفت    د
بوש  نه تنها منتظر تصمیم سازماנ      

حتی ساعت حمله       بلكه ،  ملل نگردید،  
 پنهاנ     ،رא אز متحدیנ אروپاءی خود نیز     

و یا می توאנ به سرنوشت    .نگه دאشت 
در אفریقای جنوبی    ” زمیנ “كنفرאنس   

אشارה دאشت كه صرف אعلام عدم حضور     
د تا سا یه رءیس جمهور آمریكا كافی بو       

אزهماנ אبتدאء بر فضایی       ،تشكس
بنا برאیנ    .كنفرאنس مستولی گردد     

نادیدה گرفتנ چنیנ وزنی درאتخاذ       
 . ست بزرگ   سیاست خطاءی

 در אوضاع كنونی مرאجعه  به   -٤
. نهادهای بیנ אلمللی به אشكال مختلف       

های خارجی     مذאكرה با אحزאب وسازماנ   
) یوנ  אعم אزאحزאب حاكم ویا درאپوزیس      (

. ست نه تنها مشروع ، بلكه ضروری   
אپوزیسیوנ در جریاנ مذאكرאت خود می           

های   توאند ضمנ مخالفت با  سیاست  
های خود نسبت     دیدگاה جنگ طلبانه، 

به روند تحولات ، تقویت אشكال    
مبارزאت مردم ورאה های تضعیف         
אستبدאد و خود كامگی حاكم بر كشور رא       

 .مورد گفتگو قرאر دهد   
 

 ...ای استبداد،وسوسه ه
    ٣אز صفحه 

 
وكیل خانوאدה های قربانیاנ אی قتل      
ها، حمله به خوאبگاה دאنشجویاנ و     
تبرءه عاملاנ آנ و زندאنی كردנ          
دאنشجویاנ، بستנ دسته جمعی     
روزنامه ها و دستگیری و محاكمه       

ارאנ، دستگیری، شكنجه و      گروزنامه ن  
 مذهبی به  –محاكمه نیرو های ملی     

كدאم یכ در    .. دאزی و    אتهام وאهی برאن   
چارچوب قانوנ بودה אست؟ و אگر نبودה     
אست، چه אقدאمی אز طرف אیشاנ صورت      
گرفته אست و چرא אیشاנ به صرאفت       
گزאرש به مردم نیفتادה אند؟ آیا     
كسانی كه به آقای خاتمی رאی دאدה   
אند، حق ندאشتند بدאنند كه مقامی كه       
با אتكا به رאی آנ ها به موقعیت فعلی           

 رسیدה אست، چه אقدאمی در حفظ     אש
 حقوق آנ ها كردה אست؟   

آخریנ پاسخ آقای خاتمی به אیנ قبیل        
سوאل ها אیנ بودה אست كه אشتباה كردה    

 . אست و باید گزאرש می دאدה אست  
لوאیح آقای خاتمی هم אگر حتی به          
تصویب برسند و אز سد شورאی نگهباנ      
و مجلس تشخیص مصلحت رفسنجانی       

ه در ببرند، چندאנ      هم جاנ سالم ب 
  ی אمیدی به تغییر جدی در روאل جار    
 .تاكنونی آقای خاتمی برنمی אنگیزند      

لایحه در مورد تغییر در قانوנ       
אنتخابات با تقاضای لغو نظارت    
אستصوאبی شورאی نگهباנ یכ گام به         
پیש گذאشته، אما با حذف تمامی       
جریانات و אحزאب غیر حكومتی אز         

 نظارت   جریاנ אنتخابات به مضموנ    
אستصوאبی وفادאر ماندה אست و صرفا   
به تغییر توאزנ در میاנ دو جناح فعلی     
حكومت در אنتخابات پیש رو متمركز       

 .شدה אست
لایحه אختیارאت هم حرف جدیدی     
ندאرد و فقط وعدה אستفادה אز 
אختیارאتی رא می دهد كه تاكنوנ هم      
وجود دאشته אند و كسی אز آנ ها  

و یا گزאرشی    .  אستفادה אی نكردה אست   
در بارה موאرد نقض قانوנ אساسی به  

بر אساس אصلاحات     . كسی ندאدה אست 
در لایحه אختیارאت نیز حدאكثر رءیس         

و موظف نیست كه  » می توאند«جمهور  
 .چنیנ كاری رא بكند   

لوאیح رءیس جمهور طبعا در كشمكש        
درونی جاری در حكومت אبتكار عمل رא           

وפ رא به دست אصلاح طلباנ دאدה و ت 
به زمیנ حریف אندאخته אست و جناح     

دیگر رא در شرאءطی قرאر دאدה אست كه       
در هر دو حالت چه אیנ لوאیح رא رد      

 .كند و چه تصویب، بازندה אست   
 

 خواسته های مردم
אما خوאسته های مردم با אیנ دو لایحه       

مشگل مردم      . فرسنگ ها فاصله دאرند   
حذف نظارت אستصوאبی شورאی      ، ما

 سپردנ אیנ نظارت به چند     نگهباנ و 
אیנ گار حدאكثر      . אرگاנ دیگر نیست   

אیجاد بالانس بیנ جناح های دروנ      
آلترناتیو    . حكومت رא دنبال می كند    

حذف نظارت אستصوאبی، אیجاد زمینه      
های אنتخابات آزאد אز طریق حذف هر    
گونه نظارتی بر אنتخاب مردم و آزאدی           

. كامل אحزאب و جریانات سیاسی אست       
 رءیس جمهور كه אز مردم سالاری          آقای

 دم می زنند،   –נ آ  אلبته אز نوع دینی  –
لابد به אیנ אمر هم وאقف אند كه مردم   
سالاری یعنی حق אنتخاب بدوנ قید و        

نظارت در یכ مردم     . شرط مردم 
سالاری به مفهوم جلوگیری אز دخالت          
صاحباנ قدرت در آرא و אنتخاب مردم و   

د אعتماد  אز سوی نیرو های سیاسی مور  
مردم אست  و نه بالعكس אز طرف     
كسانی كه به مردم دیكته كنند كه چه     
كسی رא می توאنند و چه كسی رא نمی          

 .توאنند אنتخاب كنند  
در مورد אختیارאت هم ، אگر لایحه         
آقای رءیس جمهور بیشتر אز یכ مانور          
سیاسی مقطعی אست، باید در عمل خود      

  كارنامه آقای خاتمی    . رא אثبات كند 
אما، گویای אیנ وאقعیت אست كه رءیس           
جمهور نقض قانوנ אساسی رא در عمل      
پذیرفته אست و تاكنوנ حتی یكبار هم         
در پنج سال گذشته אز موאرد אیנ نقض        
كه بر كسی پوشیدה نیست، گزאرشی به       
منتخبیנ خود كه به هر دلیلی به אو    
رאی دאدה אند و تعدאدشاנ هم كم نبودה   

دو میلیوנ بودה   و آخریנ بار بیست و    
مردم حق دאرند    . אست، ندאدה אست

بدאنند چه كسانی در رאس אیנ حكومت      
دستور كشتנ مخالفیנ سیاسی ،    
بازدאشت و شكنجه آנ ها صادر می    
كنند؟ جه كسانی هستند كه در پشت   
حمله به جنبש دאنشجوءی אیستادה אند     
و چه كسانی هستند كه دستور بستנ       

ه نگارאנ    روزنامه ها، محاكمه روزنام     
رא می دهند؟ چه كسانی و برאی     
سازماנ دאدנ كدאم توطءه אی سیامכ    
پورزند رא می ربایند و زیر شكنجه         
وאدאر به صحه گذאشتנ بر سناریو      
هایشاנ می سازند؟ مردم حق دאرند    
بدאنند كه چه دست هاءی پشت پروندה  
سازی به وكیل خانوאدה های قربانیاנ      

شاנ ،   قتل های زنجیرה אی آقای زرאف    
دستگیری و محاكمه غیرقانونی אو       

 ...نهفته אست؟ و  
آقای خاتمی برאی روشنگری در אیנ        
قبیل موאرد نیاز چندאنی به אصلاح      

ریاست جمهوری      ت قانوנ אختیارא  
ندאشت و در אیנ حد كه حدאقل نه عمل    

ف بزند، قانونا و در چارچوب      رحتی ح 
وری אسلامی     ههمیנ قانوנ אساسی جم  

 .אختیارאت دאشت  


