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در حالیكه مقامات مختلف جمهوری        
אسلامی به شعارهای توخالی خود مبنی        
بر آمادگی مقابله با دخالت אمریكا در      
منطقه و אیرאנ אدאمه میدهند، تمامی         
شوאهد بیانگر شمارש معكوس حمله به          

ه عرאق و تنگ تر كردנ حلقه محاصرה ب         
 . אیرאנ می باشد  دور

 هرگاה رهبرאנ عرאق بی توجه به درس         
אشغال كویت و     ( ١٩٩١های حوאدث 

در هفته   ) پیامدهای فاجعه بار آנ     
گذشته پذیرש بی قید و شرط باز گشت 
بازرساנ سازماנ ملل به عرאق رא به          
אطلاع دبیر كل אیנ سازماנ نرساندה       
بودند، بدوנ تردید هم אكنوנ אیנ    

های    مب אفكנ  زیرآتש ب    كشوردر 
אءتلاف جهانی علیه    “ אمریكاءی و   

 .قرאردאشت  ” تروریسم   
אیנ نگرאنی متاسفانه همچناנ به قوت      

אمریكاءیاנ     : خود باقیست ، چرאكه אولا     
درصدد   تنها در אیנ منطقه אز جهاנ،     

سلاحهای كشتار      تولید  نابودكردנ مرאكز   
جمعی نیستند، بلكه پس      
  אزאستقرאردرآسیای مركزی، هدف אصلی          

تكمیل אسترאتژی خود درخاورمیانه           آنها
باشد، كه درمرحله كنونی به نظر     می 

روی كارآوردנ دولتی       : شامل   میرسد 
درعرאق ، كاستנ      متمایل به אمریكا    

אزدאمنه مانور وאهمیت عربستاנ سعودی         
 كنندה نفت  بعنوאנ مهمتریנ كشورتولید       

كه باساختارفءود אلی ،سنتی       كشوری   .( 
یرغم وאبستگی شدید     لع  وبنیادگرאی آנ   

به  ، سو به אمریكا אزیازدה سپتامبربدیנ    
) سیستمی نامطمءנ تبدیل شدה אست      

لآخرה یكسرה كردנ مناقشه بیست      اوب
. می باشد  ساله درروאبط אیرאנ و אمریكا       

ریب به אتفاق    یت ق درאكثر  : و ثانیا 
كشورهای אیנ منطقه حكامی بر مردم          

برאی     حكومت می رאنند كه آمادה אند      
فظ قدرت و منافع كنترل حاصل אز         ح

 هستی ملتی رא به آتש      ،چنیנ قدرتی  
بكشند و میلیونها אنساנ رא قربانی         

 .سازند 
 همانطوركه می دאنیم אگرאیנ روزها         

حتی روز   یנ  ماה ، هفته ، ویا یتع شاهد

حمله به عرאق می با شیم ، אساس אیנ       
پروژה אز مدتهاپیש تدאرכ دیدה شدה       

عرאق وكرה      אנ، אست وبا אعلام אیر    
توسط  ” محورشر    “ شمالی به عنوאנ    

 رءیس جمهورאمریكا אجرאء آנ آغاز        
 .گردید

  ٨١فروردیנ ماה    درهماנ زماנ ، حدود  
مقابله    “درمقاله אی تحت عنوאנ      

رאה    باتهدیدאت خارجی به مبارزה در  
” آزאدی گرה خوردה אست    

 به אیנ نكته   ٩٦درאتحادكارشمارה    
אست كه   ناگفته پید  “ אشارה شد كه  

   אیرאנ، عرאق وكرה شمالی درحلقه         
وزנ یكسانی     ”منافع حیاتی אمریكا   “

 وאكنש رقبای منطقه אی و       و ندאرند
אروپایی אمریكا درقبال حمله אحتمالی          

به  یكساנ نیست و ها آנ به هریכ אز
درقبال     אحتمال قریب به یقیנ ، אمریكا      

های فوق تاكتیכ وאحدی       هر یכ אزرژیم   
 بعنوאנ مثال درحالی      . برد  بكارنخوאهد  

 كه فرستادگاנ ویژה  رءیس جمهور       
 אفكار  تا رאה אفتادה אند به אمریكا  

جهت حمله אی مجددبه      عمومی جهاנ رא   
عرאق آمادה نمایند ، برنامه ریزאנ كاخ       

برאی كرה شمالی نقشه هایی چوנ     سفید
 یا  فروپاشی كشورهای بلوכ شرق و    

 رא  ) شمال وجنوبی    ( یمנ    دو אتحاد
درمورد אیرאנ كه        و.כ می بینند   تدאر

موقعیتی به غایت پیچیدה عمل می كند        
متنوع   متفاوت و   بسیار  تاكتیכ  אحتمالا 

אخبارمربوط به مذאكرאت دو        ” خوאهد بود 
برروی    كرה ، بازشدנ محدود مرزها   

یكدیگر ،به روزشدנ אحتمال تهاجم        
های موאضع   نظامی به عرאق و زیگزאگ   

 אیرאנ،    بارאبطه   مقامات אمریكایی در   
نظامی    كه אز تهدیدאت صریح وآشكار    

به تاثیرگذאری      אیנ אوאخر  و گردید آغاز 
جهت یافته    ریی غروندهای دאخلی ت  بر

אیנ وאقعیت אست كه        همگی بیانگر   ،אست
تعقیب چنیנ پروژה אی برאی مقامات      

دست  אولویت تمام در    وאشنگتנ با 
ست كه مقامات     א אیנ درحالی  אجرאست و 

یم جمهوری אسلامی       صاحب قدرت رژ 
همچوנ گذشته به دאدנ شعار و دאمנ    
زدנ به فضای تشنج و جنگ אفروزی       

 .مشغولند  
در چنیנ شرאیطی مسءولیت ما مردم و       
نیروهای אپوزیسیوנ رژیم چند برאبر         

  ، ما می بایست زیر تیغ سركوب    . אست 
ضمנ مقابله با تهدیدאت אحتمالی        

به خارجی با عوאملی در رאس قدرت    
روزה در صدد    بر خیزیم كه هر    مبارزה  

نفت پاشیدנ بر אیנ آتש אند وهر صدאی       
 گلوله پاسخ می    אعترאض رא با زندאנ و    

  ، درאیנ میاנ كار نیروهای مترقی    . دهند 
مستقل אز حكومت       ( آزאدیخوאה  ومستقل     

 .بس دشوאرتر אست    )وقدرتهای خارجی   
های گذشته در  مباحثی كه طی ماה 

 به سهم   ،ندهمیנ زمینه صورت گرفته א     

 ،خود در تدقیق موאضع ونزدیكی אحزאب     
های אجتماعی ؛     ها وشخصی سازماנ 

سیاسی ومطبوعاتی در دאخل وخارج אز        
אما حساسیت    . كشور مفید بودה אست   

ست كه در  א ومبرمیت אوضاع به گونه אی   
ها می بایست   برخورد به برخی گرה گاה   

پاسخ روشנ دאشت با אمید به אینكه به    
یכ شویم به نكات زیر    אیנ هدف نزد
 .אشارה می شود 

  بغرنجی شرאیط אیرאנ به گونه אی         –  ١
ست كه אتخاذ سیاست و  אقدאمی به     א

 .ظاهر متناقض אجتناب ناپذیر شدה אست      
 كه می  تشاید אیנ ظنز تلخ تاریخ ماس      

بایست ضمנ مطالبه אز אتحادیه ی אروپا          
مبنی بر محدود ساختנ روאبط خود با        

ابع قرאردאدנ آנ به   ت جمهوری אسلامی و   
אز جمله  ، های بیנ אلمللی    رعایت میثاق  

تلاש كنیم تا رאبطه      ، رعایت حقوق بشر    
علنی در چار جوب عرف      אی رسمی و 

بیנ אلملل بیנ אیرאנ وآمریكا بر قرאر              
دلایل אیנ אمر بسیار אست ؛جهت          .گردد 

كوتاה كردנ سخנ؛ تنها به אیנ وאقعیت        
ل   كنیم كه אز مقطع אشغا   אشارה می

در   ، سفارت آمریكا در تهرאנ تا به אمروز         
אساس مردم אیرאנ بودה אند كه بهای   

و    سنگیנ אیנ مناقشه رא پردאخته אند    
برعكس قطع אرتباط با آمریكا وحضور        

بر فضای   ” شیطاנ بزرگ   “سایه ی سنگیנ  
אیرאנ ، صرفا مصرف دאخلی دאشته و     

” های خط אمامی“وسیله אیی در دست
ت وپس אز آנ    دیروز در قبضه ی قدر  

ذوب شوندگاנ در    “منبع تغذیه ی قدرت  
وهمچنیנ وسیله سركوب      ” ولایت 

نیروهای آزאدیخوאה به אتهام وאبستگی          
بنا بر אیנ یكی אز مطالبات      . به دشمנ

یست خارج كردנ     ا אپوزیسیوנ می ب  
 مناسبات אیرאנ وآمریكا אز پشت صحنه ،        

های پنهاנ و كشاندנ آנ در       بند وبست و
ای پذیرفته شدה در سطح   نرم ومعیاره  

 .بیנ אلمللی باشد   
 אحتمالا אنجام אیנ אمر با دشوאری    -٢

آقای خامنه   .بزرگی روبرو خوאهد شد    
تر אز آנ אست كه منا فع     ” باغیرت “אی 

رא بر אفكار ومنافع    عمومی كشور ما  
فردی وאرتجاعی روحانیت حاكم ترجیح          

مگر אینكه אیנ قدرت به طور جدی    . دهد 
بنابر אیנ با     .رאر گیرد  در مخاطرה ق  

אعتقاد بر אینكه تنها ملتی می توאند אز         
مصالح ومنافع خود دفاع نماید كه قبل  
אز هر چیز حق حاكمیت بر سرنوشت     

ی وאرאدה ی آנ     אخود رא دאشته باشد ور   
یر در אیנ یا آנ  غتصمیم وت  ا منش

باید به مبارزאت خود در     سیاست گردد، 
 ، با  دمكرאسی شتاب بخشید     رאה آزאدی و  

وفادאری به אیנ پرنسیب كه آزאدی در      
 فقدאנ אستقلال مفهومی نخوאهد دאشت،     

هاءی كه ممكנ אست      به تمام رאحل  
 گشایש بנ بست سیاسی ودستیابی به   



 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  


