
نعش های مردان و زنان و کودکان بی دفـاع پـر             
دولت آمريکا و متحدانش همه قوانين بيـن        .   کردند

المللی را زير پا گذاشتند و با دور زدن سـازمـان            
ملل عمال جهان را در برابر دوران جديدی از بـی           

آن ها بعد از اشغال عـراق        .   قانونی ها قرار دادند   
هم رسما اعالم داشتند که سازمان ملل می توانـد          
فقط نقش انسانی داشته باشد تا آثار جنايات غير         

 

بيانيه کميته مرکزی سازمان 
 اتحاد فدائيان خلق ايران
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 بشريت است
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 ۱۲در  صفحه    

 

 بودجه دولت 
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 نقدى بر نظرات راه كارگر پيرامون اتحاد و ائتالف
  ”فوروم گفتگوي دمكراتيك“

 ! راه كارگرسرپوشي بر بن بست سياست هاي ائتالفي

 

 در بحث اتحاد ، ا ئتالف و همکاری
 بر واقعيات زمينی تکيه نمائيم

 ۷در  صفحه    رضا اكرمى           

   ۹ در  صفحه   احمد آزاد            

 

 عراق، اولين مستعمره قرن بيست و يكم
 

 "آزادی بخش"اشغالگران 
 و  نقشه های بعد از 

 اشغال عراق
 ۳      در  صفحه 

 

رهبر آمريکايی عراق 
 کيست؟

 مهرنوش کيان  : ترجمه و اقتباس 
  ۱۵در  صفحه 

. باالخره عراق تحت اشغال ارتش آمريکا درآمـد      
اعتراضات بين المللی نتوانست جـلـوی حـملـه            
مدرن ترين زرادخانه جـهـان بـه يـک کشـور               
کوچک و گرسنه و درهم شـکـسـتـه زيـر بـار            

ديـکـتـاتـور     .   تحريم های سازمان ملل را بگيـرد      
تانک های صـدام رفـتـنـد و         .  بغداد سقوط کرد 

جای آن ها را تانک های آمريکائی با گذشتن از          

 ۱۳۸۲فرورديـن مـاه        ارگان مركزي سـازمـان اتـحـاد فـدائـيـان خـلـق ايـران                 

۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷    



    ۲ صفحه

انسانی آن ها را با سازماندهی کمک های انسانی         
بزدايد و آمريکائی ها با خيال راحت منابع طبيعی       

 . آن را به حراج بگذارند
دولت جرج بوش که به بهانه خطر سـالح هـای             
کشتار دسته جمعی صدام، حملـه بـه عـراق را             
سازمان داد و ادامه کار بازرسان سازمان مـلـل          
را منتفی ساخت، تاکنون نه فقط سـالح کشـتـار            
جمعی پيدانکرده است، از شروع به کـار مـجـدد            
بازرسان سازمان ملل نيز جلوگيری کرده، اعالم       
نموده است که برای دست و پـا کـردن اسـنـاد               
جعلی برای اثبات ادعاهايش تيم هزار نفره ای از      
. کارشناسان آمريکائی را به عراق اعزام می کنـد        

جرج بوش و شرکا ديگر کتمان نمی کنند که  بـه          
هيچ قانونی جز قانون جنگل، حق تسلط قوی بـر         

هيچ قانونی جـز قـانـون         .   ضعيف، پايبند نيستند  
منافع خود را به رسميت نمی شناسند و با اتـکـا         
به چنين حقانيت مسلم برای خود نيز هيچ مـرزی    

بـرای  .   در جنايت عليه ملت عراق قائل نـيـسـتـنـد       
مـردم آن از      "   رهـائـی  " نمودن عـراق و       "   آزاد" 
. عراق را با بمب زير و رو نموده انـد          "   ديکتاتور" 

سيستم برق رسانی و آب رسـانـی را ويـران               
شهر ها را در تاريکی و بی آبی رهـا    .   ساخته اند 

ساخته و آزادی و امنيت را برای غارتگران شهر         
های ميليونی عراق فراهم نموده اند، تا موزه هـا           
و کتابخانه ها و بانک ها و انبـارهـای آذوقـه و               
دفاتر وزارت خانه ها و مرکز اسناد کشور، همـه          

البته به جـز    .   را در پيش چشم فاتحان غارت کنند      
وزارت نفت،ارتش فاتح همه جای عـراق را بـه             
دست غارتگران و باند های سازمانيافته سـپـرده       
است تا تاريخ ديرين يک ملت را از حـافـظـه هـا               

استعمارگران جديد ملتی بدون تاريخ .   محو نمايند 
آن ها عـراق    .   و بدون هويت و حافظه می خواهند      

را در صدام خالصه کرده اند تا بعـد از صـدام              
بعنوان قهرمان رهائی از صدام جلوه گر شوند و         
جنايت بزرگ خود عليه ملت عـراق را تـوجـيـه              

 . نمايند
آمريکائی ها با اشغال عراق صفحه ديـگـری در           
تاريخ جهان گشوده اند، صفحه سياهی که چندان        
جديد نيست، اما تقال برای بازگشت دادن جـهـان          
کنونی به دوران سياهی است که مشخـصـه آن            
اشغال کشورهای ديگر توسط قدرت های بـزرگ        

و استعمار و بـه بـنـدگـی          "   تمدن" اروپائی به نام    
چند قرن پيـش نـيـز قـدرت           .   کشيدن آن ها بود   

توپخانه ها و ناوگان دولت های استعمارگر و در         
راس همه دولت انگليس شکست ناپذير جلوه مـی         

هر کشوری که ارتش اعليحضرت پـادشـاه     .   کرد

انگليس اراده می نمود به قيمت کشتار و غارت         
و ويرانی، باالخره به تسخير در مـی آمـد و              

درسـت  .   تحت نظر دولت انگليس اداره می شـد       
به همين شيوه ای که هم اکنون بوش و شـرکـا    
در کاخ سفيد در صدد پياده کردن نقشه هـای           

در اوج اين دوره آفتـاب      .   خود در عراق هستند   

ايـاالت  .   در مستعمرات انگليس غروب نمی کرد     
 . متحده هم جزو همين مستعمرات بود

بـا  .   اکنون جهان با دو واقعيت مـواجـه اسـت           
تالش برای تبديل نمـودن عـراق بـه اولـيـن               
مستعمره در آستانه هزاره سـوم و بـرآمـد             
آشکار دولت آمريکا با عـنـوان رسـمـی يـک              

آن چه که به عراق مـربـوط      .   استعمارگر جديد 
. می شود، اشغال عراق هنوز اول کـار اسـت         

مردم عراق هنوز خاطـره هـای مـبـارزه بـا               
. استعمارگران انگليس را در ذهن خـود دارنـد         

شروع اعتراضات عليه اشغال خارجی از همان       
روز های نخست نشان داد کـه ايـن اشـغـال               
برخالف تبليغات بلندگوهـای مـتـعـدد دولـت            
. اشغالگر با استقبال چندانی مواجه نبوده اسـت  

برعکس، از همان روز نخست در بـرابـر آن             
مقاومت شکل گرفته است و شليک سـربـازان          
آمريکائی به تظاهرات مردم عليه اشـغـال هـم           

 . تغييری در اين واقعيت نخواهد داد
اما برآمد آمريکا به عنوان استعمارگـر جـديـد        
بيش از آن که بيان قدرت باشد، بيانگر ناتوانی         
بزرگ ترين دولت جهان در ادامـه حـيـات در           
چارچوب موازين پذيرفته شده بين المـلـلـی و         
تالش برای حفظ موقعيت امروز خود با توسل        
به قدرت برتر نظامی و غـارت کشـور هـای              

تعجيل آمريکائی ها   .   ضعيف و فقير جهان است    
در واگذاری بازسازی شهر ها و اداره بـنـادر           
عراق به شرکت های مختلف آمريکائی و چـه           
بسا شرکت های توليد کننده بمب های مخربـی        

که بر اين شهر ها ريخته می شوند، حتی قبل از            
جنگ، فقط حرص و ولع بـه غـارتـگـری را در                
تعرض به عراق به نمايش نمی گذارد، حکايت از          
ناتوانی اقتصاد آمريکا در ادامـه حـيـات خـود،             
بدون اين قبيل تجاوزات به منابع ثروت ملت های         

 . ديگر دارد

اماهمين جنگ عليه عراق کافی بود که همه افکـار          
عمومی جهان و تمامی جنبش ها، احزاب، نهاد ها         
و شخصيت های مترقی جهان را عليه سـيـاسـت          
های تجاوزگرانه و نقشه های امـپـريـالـيـسـتـی             
آمريکا برانگيخته و متحد سازد و دول مـتـحـد             
 . آمريکا را از همراهی با اين سياست ها باز دارد

بشريت قرن ها با استعمار جنگيده و آن را بـه              
بـازسـازی نـقـشـه هـای           .   تاريخ سپرده اسـت    

استعماری در کاخ سفيد آمريکا، نه نشـانـدهـنـده      
قدرت بوش و مردان جنگ و غارت او، بلکه عقـب         
ماندگی و حقارت رهبران بـزرگ تـريـن قـدرت             
اقتصادی و نظامی جهان و بازگشت آن هـا بـه             

 . شيوه های امپرياليستی کهن است
جامعه بين المللی از قرن استعمار فاصله زيـادی         
گرفته است و بازگشت دادن انسان ها به دوران          
های سپری شده، با توسل به پيشـرفـتـه تـريـن         
زرادخانه ها هم امکانپذير نيست و تالش آمريکـا         
در ادامه اين سياست آزمندانه و تـجـاوزگـرانـه،           
عليرغم پيروزی های آسان بمب هـای هـدايـت            
شونده بر دولت عصر حجر طالبان در افغانستان      
و ديکتاتوری پوسيـده صـدام در بـغـداد، بـه                
ويتنامی بمراتب شکننده تر در برابـر اراده تـک            
تک مردم مناطق تحت اشغال آمريـکـا مـنـتـهـی              
خواهد شد و غرور موفقيت های آسان در جنـگ          
های آمريکا عليـه ارتـش هـای عـقـب مـانـده                  
ديکتاتورهای جهان سومی، در شعله های خشـم        
ضديت با تجاوزات آمريکا در سراسر جهان بـه          

 . حقارتی ابدی تبديل خواهد شد

 

 عراق، 
 اولين مستعمره قرن بيست و يكم
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 ۱ادامه از صفحه 

 سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى ايران 

جامعه بين المللی از قرن استعمار      
فاصله زيادی گرفتـه اسـت و         
بازگشت دادن انسان ها به دوران      
های سپری شده، با توسـل بـه         
پيشرفته ترين زرادخانه ها هـم       
امکانپذير نيست و تالش آمريکـا      
در ادامه اين سياست آزمندانه و       
تجاوزگرانه عليرغم پيروزی های    
آسان بمب های هدايت شونده بر      
دولت عصر حجر طـالـبـان در         
افغانستان و ديکتاتوری پوسيـده     
صدام در بغداد، به ويـتـنـامـی         
بمراتب شکننده تر در برابر اراده      

تک تک مردم مناطق تحت اشغال آمريکا منتهی خواهد شد و غرور موفقيت های آسان در  
جنگ های آمريکا عليه ارتش های عقب مانده ديکتاتورهای جهان سومی، در شعله هـای               

 . خشم ضديت با تجاوزات آمريکا در سراسر جهان به حقارتی ابدی تبديل خواهد شد



    ۳ صفحه    ۳ صفحه

 در بغداد " آزادی"و " آزادی بخش"اشغالگران 
تصور اوليه ای که طراحان جنگ تجاوزگرانه در عـراق در اذهـان مـی                   
کاشتند، مثل همه کارتون های والت ديسنی رمانتيک و پر از اميد و آرزو            

سربازانی سوار بر تانک ها از مرزهای عراق عبور کـرده بـه قـلـب                  .   بود
بغداد می رسند و در تمام طول راه از طرف مردم گلباران شده و با هلهلـه        

هم چون فاتحان افسانه ای بر در کاخ هـای    .   مورد استقبال قرار می گيرند    
مجلل سرزمين هزار و يک شب نزول اجالل نـمـوده در مـقـابـل قصـر                      

با اسکورت رو بـاز    "   آزادگران" جمهوريت داالنی باز می کنند تا سر دسته   
وارد قصر شده و در مقابل دوربين ها دست هايش را باالی سرش به هـم         

روزهائی .   گره زده به چپ و راست چرخانده، با غرور به همگان خنده زند            
که ميليون ها نفر در سراسر جهان عليه اين جنگ به خيابان ها می رفتـنـد                 
و در سازمان ملل هيچ کس حاضر نبود مجوز جنگ در عـراق را بـرای                   
دولت آمريکا صادر کند، دستگاه عظيم تبليغاتی دولت آمريکا از تلويزيـون            
های خبری مهم تا روزنامه ها و مجالت پرتيـراژ،  هـمـه ايـن تصـويـر                
هاليوودی را شب و روز در مخ شنونده، بيننده و خواننده خود فـرو مـی                 
کردند که در جائی از جهان مردی در جزيره اي نشسته است که اسـم او                 
صدام و اسم آن جزيره عراق است و همه اهالی جزيره زنـدانـيـان او و                   
عالوه براين و از همه وحشتناک تر اين که همين صدام خطری برای زنـان        
و مردان آمريکائی است و از سالح هائی برخوردار است که اگر از دستش         
 . گرفته نشوند، همين فرداست که تمام اياالت متحده را با خاک يکسان کند

درخشـانـش در انـجـام         "   سـوابـق  " طبيعی است آن ها که بوش را بخاطر      
در ايالت تگزاس بدون توجـه    "   افراد شرور " موفقيت آميز اعدام بی مالحظه      

به هرگونه در خواستی از جمله از سوی پاپ، بـا            
رای خود در انتخابات رياست جـمـهـوری مـورد         

هر چند تـعـداد ايـن آراء          (   تفقد قرار داده بودند،     
کفاف نداد و از بـرادر بـوش در فـلـوريـدا تـا                    
گماشتگان پدر بوش در ديوان عالی کشور دسـت         
به دست هم دادند تا با باطل کردن آراء ايل گـور،        

طبيعی بود که   )   او را به رياست جمهوری برسانند     
آقای بوش و دارو دسته او را در انجام وظـيـفـه              

و از جمله   "   شر" مقدس پاک سازی جهان از وجود       
سـازمـان   .   در عراق از وجود صدام تشويق نمايند     

ملل که هيچ، شراب فرانسه و آبجو آلمانی را هـم            
به دليل مخالفت شان با جهاد حضرت بوش عليه عوامـل شـر در عـراق                   

 . تحريم کنند
حمله به عراق از سوئی در فضائی رومانتيک با شـعـار هـائـی در بـاره                 
ايثارگری برای آزادی ديگران تدارک شد و از سوی ديگر با تبليغات دروغ             
و بزرگ نمائی در مورد توان و قدرت صدام و ارتش او تالش شد که سـر               
جامعه بين المللی کاله گذاشته شود و مجوز جنگ در عراق رسما دريافـت              

 سازمان ملل تهديد شد که بدون مـجـوز هـم حـملـه                   همزمان البته، .   شود
مجوز .   صورت خواهد گرفت و سازمان ملل چاره ای ندارد که تسليم شود           

با بمب و تانک    "   آزادی بخش " صادر نشد ولی جنگ شروع شد و قهرمانان         
از مرز که رد شدنـد، پـا داخـل خـاک عـراق                  .   و توپ راهی بغداد شدند    

گذاشتند، از هر کجا که گذشتند از رومانتيسيسم چيزی بر جای نماند، هـر         
. نه گلی در کار بود و نه هلـهلـه ای    .   آن چه ماند جز ويرانی و کشتار نبود       

خـانـه   .   همه چيز در ميان دود و آتش انفجار و خون وعفونت کشتار بـود          
های ويران، بيمارستان های بدون دارو، آب و برق و غـذا، شـب هـای                    
تاريک شهرهای ميليونی، غارت باندهای سازمانيافته و بلبشو در خيـابـان         

مجسمه های صـدام از مـيـاديـن           .   های تحت سيطره تانک های آمريکائی     
برداشته شدند و جای آن ها را تانک های آمريکائی گرفتند و سـردسـتـه                 

قـبـل   .   نظاميان آمريکائی از کاخ صدام با رئيس جمهور بوش تماس گرفـت      
وزارت خانه هـائـی     .   از آن همه ساختمان های مهم بغداد طعمه آتش شدند         

موزه تاريخـی و بـی       .   هم که از بمباران مصون مانده بودند، غارت شدند        
 اثر باستانی از تاريخ تمدن بشـری  ۱۷۰۰۰نظير بغداد تاراج شد و بيش از        

در بين النهرين از تمدن آشور و بابل و سومری تا دوران اسالمی به يغما                
رفتند و کتابخانه ملی عراق از کتب نفيس خطی خالی شد و مـابـقـی آن                    

شده بغداد "   آزاد" شد و دست آخر در شهر   "   آزاد" عراق  .   طعمه آتش گرديد  
 . حکومت نظامی و منع رفت و آمد شبانه برقرار شد

 
 چه کسی بر عراق حکومت می کند؟ 

حکومت صدام از روز تسخير بغداد توسط تفنگداران آمريـکـائـی ديـگـر                
. ولی هنوز رسما حکومتی جايگزين آن نشـده اسـت     .   وجود خارجی ندارد  

آمريکائی ها البته قبل از حمله، دولت خاص خود را برای عـراق تشـکـيـل              
داده اند و يک ژنرال بازنشسته، ژنرال گارنر را بـه            
رياست دولت در بغداد منصوب نموده اند، کـه در            

 وزير آمريکائی ديگر بايد بـه اداره عـراق       ۲۳راس  
بپردازد و در کنار دولت خود يک دسـتـگـاه اداری             
عراقی هم ايجاد نمايد که کانديدای آمريکا برای ايـن        

 . احمد چلبی: دستگاه هم مشخص شده است
ولی دولت آمريکائی مورد تائيد هيچ کس جز خـود           

دول مهم شورای امنيت سازمان ملـل     .   آمريکا نيست 
از جمله اتحاديه اروپا، برخالف اختالفات اوليـه در          
مورد جنگ در عراق در اين مورد که سازمان مـلـل            
. بايد نقش اصلی را در عراق ايفا نمايد، متفق القولنـد   

اما رئيس جمهور آمريکا و دستگاه جنگی او در کاخ          
: سفيد هم چنان بر نقش جانبی سازمان ملل تاکيد کرده و اعالم کرده انـد     

سازمان ملل می توانـد  .   طبيعی است که آمريکا بايد در عراق تصميم بگيرد   
 . نقشی در کمک رسانی های انسانی ايفا نمايد

اما اکنون که دو هفته از حضور آمريکائی ها در بغداد می گـذرد، هـنـوز                 
فقط ميادين نفتی و وزارت نفـت از    .   اثری از حکومت آمريکا در کار نيست     

امتياز حفاظت ويژه ارتش آمريکا برخوردارند و بقـيـه امـور بـه دسـت                   
هر کسی مـجـبـور اسـت       .  امنيتی در کار نيست. حوادث سپرده شده است 

 
 "آزادی بخش"اشغالگران 

 و 
 نقشه های بعد از اشغال عراق

 ۱۳۸۲فروردين  ماه     ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



    ۴ صفحه    ۴ صفحه

به اهالی بغداد دستور داده   .   خانه خودش را از دستبرد ديگران حفظ نمايد   
ايـن  .   شده است که از شامگاه تا سپيده دم از خانه هايشان خارج نشـونـد              

معنی اين حکم اگـر  .   حکم  را لشگر يکم تفنگداران آمريکا صادر کرده است         
هم صادر کنندگان اطالعيه اعالم نکرده باشند، حکومت نظامی تمام عـيـار      

 . است
در عراق اگرچه هنوز کسی به نام دولت حکومت نمی کند، ولی منطقی کـه          
آمريکا در تحميل اين جنگ به جهانيان به کار برد، به نحو احسـن اعـمـال              
. می شود و هر کسی که اسلحه ای در دست دارد، قادر به هر کاری هست               

مثل تفنگداران آمريکائی که از کشتن مردم عادی، زنان و کودکان، تـحـت               
عنوان بی توجهی به فرمان ايست، يا خبرنگاران مزاحم تحت عنوان شليـک    

ابائی نداشته اند و اکنون هم در خيابان  . .   از هتل آن ها به طرف تانک ها و          
مخالف حضور آمريکا در عراق "   آزادشدگان" های موصل و بغداد به روی       

آتش می گشايند و خبرنگاران مزاحم را از فيلمبرداری و ارسال هر گـونـه         
خـود  "   آزادگـران " های مردم عراق از     "   استقبال" خبری در مورد اين گونه   

منع می کنند و تهديد به دچار شدن بر سرنوشت خبرنگار شبکـه مـزاحـم       
 . تلويزيونی الجزيره می کنند که طعمه توپ تانک شد و در جا جان باخت

البته آمريکائی ها کتمان نمی کنند که آزادسازی آن ها شامل حال مـعـادن               
مردم عراق هم بر اين واقعـيـت واقـف         .   نفت و منابع ثروت عراق می شود      

آن .   را چندان جدی نمی گـيـرنـد       "   آزادسازی" برای همين هم ادعا های      .   اند
چه که جدی است فعال حضور نظامی آمريکا در شهر های عراق و غـارت                
 . اين شهر ها در زير سيطره آن ها و از بين رفتن همه چيز در عراق است

دولت آمريکا همانطور که قبل از شروع جنگ در انديشه تشکـيـل دولـتـی                 
برای عراق بوده است، برای بازسازی عراق هم فکر هائـی کـرده اسـت،                 
ازجمله اين که اداره بندر ناصريه اولين بندری که در عراق بـه تسـخـيـر                  

و .   آمريکا و انگليس درآمد، بالفاصله به يک شرکت آمريکائی سپرده شـد            
برای تعمير و بازسازی نيروگـاه  "   بک تل " اخيرا هم دولت آمريکا با شرکت       

های برق عراق و سيستم آب و فاضالب اين کشور قـراردادی را امضـا              
با اينهـمـه، مـجـمـوعـه         .    ميليون دالر ارزش دارد۳۴کرده است که عجالتا  

قراردادهای ديگری که به دنبال خواهد آمد، ارزش کل قـراردادهـا را بـه                 
 .  ميليون دالر می رساند۶۸۰

که از طريق يک روند قابل مناقشـه بـرنـده      "   بک تل" به گزارش بی بی سی    
جالب است کـه  . اين قرارداد شد، بزرگ ترين شرکت ساختمانی آمريکاست 

در مناقصه ای که به اين منظور ترتيب داده شده بود، فقط شـرکـت هـای                  
آمريکايی می توانستند شرکت کنند و هيچ مناقصه عمومـی اعـالم نشـده             

بازار آزاد در اين مورد، وقتی که تبديل عراق به ملک طلق آمريکـائـی               .   بود
در اين قبيل موارد بايد که شرکتهای .   ها مطرح است، چندان هم آزاد نيست    
 . رقيب از کشورهای ديگر کنار بمانند

. ارتباط های نزديکی با حزب جمهوريخواه در آمريـکـا دارد           "   بک تل " البته  
 ميليونی نهايتا بـرای     ۳۰هم چنين پيش بينی می شود که اين قرارداد اوليه           

بازسازی مدارس و بيمارستان ها و ديگر ساختمان های دولتی گسـتـرش         
 .يابد

هم که مدير آن ديک چنی معاون رئيس جـمـهـوری      "   هالی برتون "  شرکت  
 ... است،  قرارداد بازسازی چند حوزه نفتی را برده است

 . حکومت آمريکا بر عراق شروع شده است. اين قصه سر دراز دارد
 

 اجالس ناصريه 
دولت آمريکا برای عراق مدت هاست که در هتلی مجلل در کويت مشـغـول     

ازجمله کارهای آن همين تقسيم عراق بيـن کـمـپـانـی هـای           .   به کار است  
اين دولت در زمينه چينی برای ورود به عراق دسـت بـه               .   آمريکائی است 

تـا از    .   کار دعوت اپوزيسيون عراق به يک نشستی در ناصريه عراق شـد           
ولی .   طريق اين تجمع به خود مشروعيت داده و علنا در بغداد مستقر شود            

جو حاکم بر جامعه عـراق    .  اين اجالس چندان هم به اين هدف خدمت نکرد 
حتی طرفداران پر و پا قرص آمريکا، امثال چلبی را نيز از شرکت در ايـن                 

بسياری از نيرو های اپوزيسيون شرکت نکردند و يـا        .   نشست باز داشت  
نتيجه اين نشـسـت بـا      . اين که حداکثر نماينده ای به اين نشست فرستادند 

اين حد از شرکت هم، برعکس انتظار آمريکا تائيد دولت آمريکائی نبـود و          
نشست ناصريه که نخستين اجتماع اپوزيسيـون عـراقـی      . حتی رد آن بود  

نماينده رييس "   زلمی خليل زاد" پس از فروپاشی رژيم بغداد بود، با شرکت    
جمهوری آمريکا در امور گروه های اپوزيسيون عراقی در شهر ناصـريـه             

 . در جنوب عراق برگزار شد
 بند است تـاکـيـد    ۱۳به گزارش ايرنا در بيانيه پايانی اين نشست که شامل     

شد که اجالس ناصريه سرآغاز نشست های ديگر گروه هـای عـراقـی و              
 . تشکيل حکومت موقت در عراق است

 : متن بيانيه پايانی نشست ناصريه به اين شرح است
 . عراق بايد به صورت دموکراتيک اداره شود - ۱"
 . حکومت آينده عراق نبايد بر مبنای هويت قومی بنيان گذاشته شود - ۲
 . مبنای حکومت آينده عراق بايد نظام دموکراتيک فدرالی باشد - ۳
 . حاکميت قانون در عراق ضروری است - ۴
 . حکومت آينده عراق بايد حقوق زنان را تامين کند - ۵
نشست ناصريه در مورد نقش مذهب در دولت و اجتماع گـفـت وگـو                  -  ۶

 . خواهد کرد
نشست ناصريه در مورد فراهم کردن زمينه انتخاب رهبران تـوسـط               -  ۷

 . مردم عراق و جلوگيری از تحميل رهبران از خارج گفت وگو کرد
خشونت در عراق بايد متوقف شود و مـردم عـراق خـود را بـرای                   -  ۸

 . ساختن کشوری صلح جو در داخل و خارج آماده کنند
عراقی ها و هم پيمانان بايد برای حل مشکالت به خصوص در زمينـه                -  ۹

 . امنيت و خدمات عمومی همکاری کنند
 . حزب بعث بايد منحل شده و آثار آن در تمام عراق زدوده شود - ۱۰
گفت وگو و تبادل نظر بين همه گروههای سياسی بـرای سـاخـتـن                 -  ۱۱

 . کشوری آزاد ضروری است
نشست ناصريه غارتگری و نابود کردن اسناد و مدارک را محـکـوم               -  ۱۲

 . می کند
شرکت کنندگان در نشست ناصريه در مـورد بـرگـزاری اجـالس                  -  ۱۳

 "  روز آينده به توافق رسيدند۱۰ديگری طی 
 

 آمريکا و همسايگان عراق 
از هـمـان     .   دولت بوش اعالم کرده است که عراق آخرين مرکز شر نيست          

 سپتامبر، ايران هم جزو محور شر در کنار عراق و کره شمالـی        ۱۱فردای  
اخيرا البته سوريه هم به اين محور افزوده شده است و آقـای بـوش                .   بود

بـا عـراق     .   کشف نموده است که سوريه هم سالح کشتار جـمـعـی دارد              
همکاری کرده است و رهبران فراری عراق را به خاک کشورش راه داده               

الـبـتـه در ايـن         .   است و به قول آقای رامسفلد با آمريکا همکاری نمی کند         
ميان نخست وزير اسرائيل آقای شارون هم که رسالت کشـتـار جـمـعـی                 
فلسطينيان را بر عهده دارد، کشف نموده است که بشاراالسد خـطـرنـاک               

خيلی ساده توپ ها و تانک هائی که تا دم مـرز  .   ترين مرد خاورميانه است  

 ۱۳۸۲فروردين  ماه     ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



    ۵ صفحه    ۵ صفحه

 . سوريه رسيده اند، چرا سوريه را به فتوحات ارتش آمريکا نيفزايند
ديپلماسی آقای بوش در مورد سوريه نشاندهنده فقط سـطـحـی نـگـری                 
سياستمداران راست حاکم بر آمريکا نيست، اين امر نشاندهنده خـطـراتـی           
هم هست که اين دارودسته عليه صلح جهانی و امنيت بين المللی و منطـقـه           
دارند و متاسفانه به اندازه کافی پول و تسليحات دارنـد کـه عـده ای را                
بخرند و عده ای ديگر را با تهديد با خود همراه کنند و هر روز حمام خون               

تهديدات آمريکا در مـورد       .   ديگری در اين يا آن گوشه جهان راه بيندازند        
سوريه حتی متحدين نزديک آمريکا مثل عربستان و کويت را هم که حملـه              

جـدا از ايـن،       .   به عراق از خاک آن صورت گرفت، به فکر واداشته اسـت            
واقعيت اين است که جنگ خونين آمريکا در عراق نفرت عمـومـی از ايـن                  
کشور را در منطقه که چيز جديدی نبود، تشديد نموده و دولت های همکار             

به همين دليل هم وزرای خارجـه کشـور     .   آمريکا را انگشت نما کرده است  
های همسايه عراق در رياض جمع شده،  به همراه وزرای خارجه مصر و    
بحرين به اين نتيجه رسيدند که از آمريکا و انگليس بخواهند حتی االمکـان              

 . هرچه زودتر از عراق خارج شوند
 -اين درخواست در پايان جلسه وزيران خارجه کشورهای همسايه عراق            

 و دو کشـور مصـر و             -اردن، ايران، ترکيه، سوريه، عربستان و کويت      
 .  ابراز شد- که رياست دوره ای اتحايه عرب را برعهده دارد -بحرين 

 در اين اجالس کشورهای همسايه عراق در رياض بر متحد و مسـتـقـل                 
پيش از اين مصر اعالم کرده بود که يـک دولـت     .   ماندن عراق تاکيد کردند 

نظامی تحت کنترل آمريکا در عراق از سوی کشورهای عرب به رسمـيـت              
همه حاضران در اين نشست نگران آن بوده انـد کـه          .   شناخته نخواهد شد  

بروز ناآرامی در عراق يا تجزيه آن کشور، سبب بی ثباتی خـاورمـيـانـه                 
هم چنين امکان طوالنی شدن حضـور نـيـروهـای آمـريـکـايـی و                    .   شود

 . بريتانيايی در عراق نيز اسباب ديگر نگرانی همسايگان اين کشور بود
همزمان، نماينده اتحاديه عرب در سازمان ملل متحد در گفتگويی با بی بی             
سی از آمريکا انتقاد کرد و گفت نيروهای آمريکايی نتوانسته اند امنيـت و               

 . رفاه مردم عراق  را حفظ کنند
وی گفت که اشغال عراق توسط نيروهای بريـتـانـيـايـی و آمـريـکـايـی                     

 . غيرقانونی است و آنان بايد آن کشور را ترک کنند
وزير امور خارجه عربستان سعودی نيز در نطق خود در           "   سعودالفيصل" 

گشايش نشست وزيران خارجه کشورهای همسايه عراق، با تاکيد بر نقش           
سازمان ملل نه فقط در مسايـل  :   " محوری سازمان ملل در آينده عراق گفت      

انسانی و اقتصادی عراق بايد نقش داشته باشد، بلکه بايد در سـازنـدگـی              
سعودالفيصل با بيـان    . "   عراق نيز مسووليت اصلی را بر عهده داشته باشد        

اينکه حکومت آينده عراق فقط بايد از سوی مردم اين کشور تعيين شـود،              
هرگونه دخالت کشورهای خارجی در تعيين سرنوشت عـراق را مـردود              

 . دانست
وی ابراز اميدواری کرد، دولت آينده عراق روابط خود با همسـايـگـان را                
بهبود بخشيده و روحيه صميميت، همبستگی و همکاری را در مـنـطـقـه               

سعودالفيصل با رد کردن هر گونه تهديد خارجی عليه سوريه،        .   برقرار کند 
اميدواريم جنگ عراق آخرين تجاوز به منطقه باشد، چرا که منـطـقـه    : "   گفت

 ". توانايی جنگ ديگری را ندارد
تهديد آمريکا عليه سوريه تعجبی بر نينگيخته است، اما موجب نگرانی های            
بيشتر در مورد خطرات ادامه حکومت دارو دسته بـوش در آمـريـکـا و                   
اقدامات خودسرانه آن ها عليه کشور های ديگر در سراسر جهان از جمله              

 . در ميان متحدين آمريکا شده است
 

 سالح کشتار جمعی دليل يا بهانه؟ 
ادعاهای جديد آمريکا عليه سوريه نشان داد که اتهام داشتن سالح کشتـار         
جمعی بعد از اين بهانه آمريکا برای حمله به کشور هائی است که بـه هـر                  

 . دليلی اشغال آن ها به اهداف آمريکا در ادامه سلطه جهانی اش کمک می کند
در حمله به عراق هم آمريکا به هر وسيله ای کوشيد که بـازرسـی هـای                   

. تا حمله خود به عراق را توجيه نـمـايـد     .   سازمان ملل را ناکافی جلوه دهد 
اما تا کنون هنوز هيچ مدرکی دال بر کشف سالح کشتار جمعی در عـراق                

آمريکا از ورود بازرسان سازمان مـلـل        .   از طرف آمريکا ارائه نشده است     
به عراق برای اتمام کار خود در بازرسی عراق نيز جلوگيری می کـنـد و                  
اعالم نموده است که هزار نفر از کارشناسان خود را به عراق می فرستـد               

 . های خود مستند نمايند" يافته"تا ادعاهای قبل از جنگ آمريکا در عراق را با 
اگر تا به حال دولت آمريکا با شعار جلوگيری از گسـتـرش سـالح هـای                   
شيميائی و اتمی فقط به تهديد و محاصره اقتصادی کشور ها بسنده مـی               
نمود، اکنون بعد از اشغال عراق  ديگر اتهامات آمريکا در محدوده تـهـديـد     
نخواهد ماند و بعد از اين بايد شاهد اعالم نـقـشـه هـای جـديـد بـرای                         

يکی از اين طعمه هائی کـه آمـريـکـا            .   کشورگشائی های جديد آمريکا بود    
خود وجود جمهوری اسالمـی     .   برايش دندان تيز کرده است، کشور ماست      

به عنوان يک استبداد مذهبی پوسيده که نفس جامعه را بند آورده اسـت،               
بيشتر مـی    "   آزاد سازی"طمع آمريکا به دست اندازی در ايران را با شعار  

بـه  "   آزاد سازی" بخصوص اين که کم نيستند نيروهائی که از اين نوع          .   کند
هر دليلی استقبال می کنند و ديديم هم که در مصاف بين بوش و صـدام                  
مردم فقط طعمه آتش جنگ اند، اگر هم مخالف اشغال خـارجـی بـاشـنـد،                  

آمريکا هم .   حاضر به دفاع از امثال صدام و خامنه ای و رفسنجانی نيستند           
به همين دليل هـم      .   اين را از سقوط دولت عصر حجر طالبان فهميده است         

اين بار نه از موضع دفاع از امثال طالبان و يا معامله با خون آشامان، در                 
ايـن  .   لباس مخالفت با ديکتاتور ها و مستبدين بـه صـحـنـه آمـده اسـت                 

استراتژی جديد در عراق اکنون در حال آزمون است و امکان تسـری آن               
مگر اين که آزادی ها قبل از        .   به کشورهای همسايه مثل ايران قطعی است      

در اين کشورها و از جمله در کشـور    "   آزادگران" توپ و تانک و بمب های      
 . ما از راه رسيده باشند

 
 ... نه صدام، نه آمريکا 

در عراق هنوز دولت آمريکائی در بغداد مستقر نشده اسـت، امـا شـعـار                  
اولين بـار در اعـتـراض بـه           .   برچيدن بساط اين دولت همه گير می شود    
البته شيعيان جنوب عـراق و        .   اجالس ناصريه بود که اين شعار داده شد       

بعد ها در نماز جمعه بغداد بند دومی به آن افزوده شد که حکومت اسـالم                
در موصل تظاهر کنندگان توسط آمريکائيان به گلوله بسته شدنـد و             .   بود

در بغداد فيلمبرداران و خبرنگاران از فيلمبرداری و تهيه گزارش مـنـع و                
 . حتی تهديد شدند

با ادامه اشغال عراق بی تفاوتی اوليه  عراقی هـا در مصـاف صـدام و                  
آمريکا به مخالفت با اشغال عراق توسط آمريکا فرامی رويد و هـر روز                 

بر کمتر عراقی پوشيده است که آمـريـکـا          .   دامنه و ابعاد بيشتری می گيرد     
برای مردم عراق اين واقعيت امروز بيش از         .   برای چه به عراق آمده است     

همه آشکار شده است که رژيم ترور و حشت صدام رفته است، اما جـای                
آن را اشغال خارجی گرفـتـه       
است و سرنوشت کشورشان    
به دست باندهای آمريـکـائـی       
افتاده است و بين کـنـسـرن         
های آمريکائی تقـسـيـم مـی         

ملتـی دور زده شـده         .   شود
است و بر باالی سـر مـلـت           
عراق، آينده کشور عراق بـه       

 . حراج گذاشته شده است

بعد از اين آمريکائی هـا بـايـد          
منتظر مواجهه با عراق ديگـری      
باشند که نه عراق صدام اسـت       
و نه الـدورادوی آن هـا در            
عراق ، عراق ديگری است كـه        

نـه صـدام ، نـه          :   با شـعـار      
 . به صحنه آمده است... آمريکا 
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    ۶ صفحه

دعوای بين دولت و مجلس از يکسو و شـورای            
نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوی        

، بـا    ۱۳۸۲ديگر، بر سر بودجه دولت برای سال        
خارج شدن رئيس جمهوری و رئيس مجلـس از          

در روزهـای پـايـانـی سـال            "   مجمع" جلسه آن   

اين دعـوا در عـيـن         .   گذشته، به اوج خود رسيد    
حال، بی اعتنائی کامل جناحها و دستجات رقيـب         
درون حکومتی به مشـکـالت حـاد جـامـعـه و                
نيازهای مبرم توده های مردم را نشـان داد و             
يکبار ديگر، آشکار ساخت کـه آنـهـا در واقـع               
پروای ديگری جز حفظ موقعيت سياسی و منافع        

 . اقتصادی خاص خود را ندارند
ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به دعـوای         
ساليانه مرسوم ميان مجلس و شورای نگـهـبـان          
رژيم درباره تصويب نهائی بودجه دولت، بدعتی       
ديگر در جمهوری اسـالمـی بـود کـه هـنـگـام               

، در دو سـال        ۱۳۸۰رسيدگی به قانون بودجه    
پيش از آن، دعوای مـيـان آن         .   پيش گذاشته شد  

دو بر سر بودجه، به هر ترتيب و به هر شکل، به        
سازش و مصالحه ای منتهی می شد و بـودجـه            
سال آتی، چند روز پيـش از پـايـان سـال، از                 
تصويب نهائی مجلس می گذشت و بـه دولـت             

لکن دارودسـتـه خـامـنـه ای بـا              .   ابالغ می شد  
همدستی هاشمی رفسنجانـی، رئـيـس مـجـمـع             
تشخيص مصلحت، در تالش برای سلب هـرچـه      
بيشتر اختيارات مجلس و واگذار کردن آنهـا بـه        

، " رهبـر " نهادهای بيرون از مجلس و تحت فرمان        
رسيدگی و تصويب نهائی بودجه ساالنه دولـت         
را نيز، که مطابق قانون اساسی خـود رژيـم از             
اختيارات خاص قوه قانونگذاری به حسـاب مـی         

در آغـاز،    .   آيد، بتدريج در کنترل خود درآوردند  
در کـار تصـويـب بـودجـه،           "   مجمع" دخالت آن   

محدود و تحت پوشش وظيفه قانونی رسيدگی و        
. رفع اختالفات بين مجلس و شورای نگهبان بـود        

اما چنان که در جريان عمل بروشنـی مشـاهـده            
در "   داوری" از حـد      "   مجمـع " گرديد، اين دخالت    

اختالفات شورای نگهبان و مجلس فراتر رفت و         
به انشای قانون و قانـونـگـذاری     "   آن مجمع راسا  

در مورد بندها و تبصره های بـودجـه مصـوب            
قابل توجه است که رفسنجـانـی       .   مجلس پرداخت 

به عنوان رئيس، محسن رضائی بعـنـوان دبـيـر         
و ناطق نوری، عسگـراوالدی، مـرتضـی      "   مجمع" 

که همگـی از    "  مجمع"بعنوان عضو آن ... نبوی و  
راه يافتن به مجلس رژيم بازمانده اند، اکنون در        

جايگاه اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام،      
راجع به مصوبات همان مجلس اظـهـار نـظـر            
 ! کرده و آنها را رد و يا حک و اصالح می کنند

اما زمينه چينی و فراهم آوردن توجيه قانونـی         
الزم برای ارجاع بودجه مصوب مـجـلـس بـه            

مجمع تشخيص مصلحت، بـرعـهـده شـورای           
با طرح انواع و اقسام     "   شورا" اين  .   نگهبان است 

اشکاالت بر مصوبه مجلس و پـافشـاری در            
باره آنها، راه را برای فرستادن نـاگـزيـر آن             

" مجمـع " مصوبه به   
مجلـس  .   می گشايد 

و دولت خاتمی نيز    
کــه از دو ســال        
پــيــش بــا گــردن     
نــهــادن بــه ايــن      
بدعت، دست مجمع   
ــاســت      ــحــت ري ت
رفسنجانی را در     
ــاز          ــار ب ــن ک اي
" گذاشته اند، عـمـال    

راه ديگری جـهـت      
تصويـب و ابـالغ       
ــون      ــان ــی ق ــائ ــه ن
بودجه، در پـيـش      
روی خــود نــمــی     

 . يابند
پس از تصـويـب       

 بهمـن مـجـلـس و          ۱۷اليحه بودجه در جلسه     
در "   شـورا " ارسال آن به شورای نگهبان، ايـن         

شرعـی و قـانـونـی         "   ايراد"  مورد،  ۳۰بيش از   
اساسی بر آن وارد آورده و آن را به مجـلـس            

ايرادات شورای نـگـهـبـان طـبـق            .   اعاده کرد 
معمول، موارد ريز و درشت گوناگونی را دربر       
" می گيرد که در صورت اعمال آنـهـا، عـمـال             

بخشی از اليحه پيشنهادی دولت و يا مصـوب       
بعنوان مثـال،   .   مجلس، حذف يا منتفی می شود     

هرچند که شورای نگهبـان تـاکـنـون بـارهـا               
استفاده از استقراض خارجی را در قـوانـيـن          
مربوط به برنامه های اقتصادی و يا بـودجـه           

تائيد کرده است، امسـال      "   سالهای پيش، نهايتا  
چند مورد استفاده از منابع و سـرمـايـه هـای            
خارجی را که در تبصره های بودجه پيشنهـاد         

اعالم داشته  "   شرع" و مغاير   "     ربوی" شده بود،   
ايجاد شبکه تلفن همراه خصـوصـی، در     .   است

کنار شبکه دولتی موجود و ايجاد مـراکـز ارائـه            
در اين بودجه پيشنهاد شده .. .   خدمات اينترنتی و  

شـورای  " با اين عنوان که     "   بود که اينها هم ظاهرا    
در اين خصوص مصـوبـه       "   عالی انقالب فرهنگی  

دارد، از طرف شورای نگهـبـان خـالف قـانـون              
در بـودجـه     .   اساسی تشخيص داده شده اسـت      

امسال ، اعتبارات محدودی برای تهيه و نصـب           
آثار هنرهای تجسمی و يا خريد آثـار مـلـی و               

تناسب با فـرهـنـگ       " فرهنگی از هنرمندان، با قيد      
امـا شـورای     .   پيشنهاد شـده بـود      "   دينی و ملی  

گرفتاری " با اين استدالل که اکنون      "   نگهبان ظاهرا 
مردم، اشتغال، رفع فقر و محروميت و مشـکـالت     

خريد و فـروش ايـن       " است و  "   مربوط به درمان  
تابلوها مستلزم اعمال حرامی از قـبـيـل اشـاعـه            

، آن را خالف شرع و       "   فحشا و منافی عفت است    
قانون اسـاسـی اعـالم       

 ! کرده است
اما يکی از موارد عمـده      
اخـتــالف کــه دعــوای      
ــا و          ــاده ــه ــان ن ــي م
جناحهای حکومتـی را     
در اين زمينـه شـدتـی        
مضــاعــف بــخــشــيــد،   
بودجه خـود شـورای      

 . نگهبان بود
شورای نگهبان جـهـت      
تامين هزينه های خـود     

، بودجـه   ۱۳۸۲در سال   
 ميلـيـارد    ۱۷ای معادل   

تومان پيش بـيـنـی و         
ايـن  .   تقاضا کرده بـود    

ــيــش از       بــودجــه ب
هشــتــصــد درصــد    

 شورای نگهبان   ۸۱افزايش نسبت به بودجه سال      
سوال نخستين اين بود که شـورائـی کـه         .   داشت

علی الظاهر شش عضو فـقـيـه و شـش عضـو                
حقوقدان و دبيرخانه کـوچـکـی جـهـت انـجـام               
مکاتبات اداری دارد، چنين بودجه گزافی را برای        
چه کاری مطالبه می کند؟ اما گذشته از ايـن کـه             

طی "   شورا" بودجه ساالنه اين  "   تشکيالت و نتيجتا  
گسترش و افزايش يـافـتـه       "   ساليان گذشته مرتبا  

است، مسئوالن آن در پيـش بـيـنـی و تـدارک                
، ۸۱انتخابات مجلس هـفـتـم در پـايـان سـال                 

نظارت " و اجرای   "   ناظر" استخدام صدها مامور و     
را به صورتی هرچه گسترده تـر و         "   استصوابی

شديدتر در مد نظر داشته و بدين قصد نيز چنين          
بودجه بيسابقه ای را برای خود پيشنهـاد کـرده           

مجلس، با رد پيشنهـاد شـورای نـگـهـبـان،              .   اند
 ميـلـيـارد    ۴/۴ را معادل ۸۲بودجه آن برای سال     
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 بودجه دولت 
 بازيچه دست شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام

 ۸ادامه در صفحه 

 طرح از اردشير محصص



    ۷ صفحه

همانطور که شاهديم طی ماههای اخـيـر بـحـث          
اتحاد ، ائتالف و همکاری به مشغله اصلی فعالين         

 تبديل شده   - بويژه در خارج از کشور       -سياسی  
است که به خودی خود امری است مثبت و مـی            

اما درگير شـدن در     .   بايست از آن استقبال کرد      
چنين مباحثی هر گاه با واقع بيـنـی الزم تـوأم               
نگردد، نه تنها به وقت تلف کردن بی جا مـنـجـر             
خواهد شد،  بلکه مي تواند ما را از هدف اصـلـی             
خود که همانا قرار دادن کشور بر ساز وکـاری           

دموکراتيک و فراهم نمودن بستر تـوسـعـه و          
عدالت در کشـور مـی بـاشـد، دور             

 . سازد
اگر از برخی جوانـب فـرعـی         
ــل         ــده دالي ــم ــم، ع ــذري ــگ ب
طرفداران پر شتاب ائـتـالف       
در سطوح اپوزيسيون خـارج     

از کشور را مـی تـوان در دو            
 : محور زير خالصه کرد 

بن بست سيستم جمهوری اسـالمـی،        :   الف  
که بدنبال شکست هر دو جنـاح عـمـده آن در               

 . انتخابات شوراها جلوه بارز تری يافته است
تأثير عوامل خارجی، بويژه محاصره ايـران       :   ب  

توسط ارتش آمريکا، عزم رهبران فـعـلـی ايـن             
کـه رژيـم     "   ياغی" کشور به تعيين تکليف با دول       

حاکم بر کشور ما نيز در زمره آنها قرار گرفـتـه        
 . است

البته به اين دو عامل ، عنصر پـايـدارتـری نـيـز               
افزوده می شود که همان نارضايتـی مـردم از            
رژيم سرکوبگر و ضد بشری جمهوری اسالمـی        
است که با درجات مختلف در تحليل ها منعـکـس     

 . است
آنچه جای آن ، به شدت در مباحث فوق خـالـی             
است ، ارزيـابـی از سـطـح جـنـبـش مـردم،                    
روانشناسی آنها، قدرت سازمانيابی بـويـژه در         
راستای اهداف و مسيری که نيروهای مستقل و         

 و   -آزاديخواه در صدد انجام آن می بـاشـنـد             
امکاناتی است که شکل گيری ائتالفی در خارج از      

در .   کشور می تواند از آن بـرخـوردار گـردد             
برخی از طرح های هفته های اخير نشانه هـائـی           
از ضرورت هماهنگی با تشکل های مدافع آزادی        

اما همان طـور     .   در داخل کشور، ديده می شود       
که همگان شاهديم، هنوز نه در بين اين نـيـروهـا      
زبان و گفتمان کمابيش واحدی وجود دارد و نـه          
. بر اهميت حياتی چنين امری اتفاق نـظـر اسـت           

البته اين نقيصه جهتی دو جـانـبـه دارد و کـم                
نيستند آزاديخواهانی در داخل کشـور، کـه در           
تور تابو های هدفمند طـنـيـده بـه دور شـان،                 
همچنان گرفتارند و بر اهميت دفـاع آشـکـار از             
ضرورت هماهنگی تمامی آزايخواهان، در داخـل       

 . و خارج، سخنی به ميان نمی آورند

 ويا به روايت بخشـی  ۵۷ما ايرانيان اگر انقالب   
" موش زائيدن کوه    " بهمن ماه و يا     "   قيام  " از ما   

را فراموش کرده باشيم، ال اقل صحنه تحوالت        
در عـراق    .   امروز عراق را در پيش رو داريـم        

کنونی نه تنها ديکتاتوری حاکم نيست، بـلـکـه           
فعال از هيچ گونه حکومتی نمی تـوان سـخـن             

هرج و مرج و غارت، فقر و فال کـت بـر              .   گفت
شهر های ويران، حکم می راند و در هر گوشه          
ای شيخ و کدخدا و رئيس قـبـيلـه ای اعـالم                

در پـی    "   قوای آزاديبخـش  "   حکومت می کند و     
ايـن  .   آزمودن شانس مهره هـای خـود اسـت          

الـبـتـه در      .   سرنوشت عراق عرب زبان است       
شمال اين کشور وضع تا حدود ی متفاوت تـر          

در کردستان عـراق هـمـان طـور کـه              .   است
شاهديم حکومتی خودمختار حاکم است که از        
عمر آن حدود يک دهه می گذرد، حساب هـای      
خود را در درون، متأسفانه، حتی با يک جـنـگ        
خونين، تصفيه کرده است و امـروز کـه بـا               
شرايط کامال مشابه، با آنچه در ساير بـخـش           
های کشور وجود دارد، مواجه می شود، با بـر     
نامه ای نسبتا روشن به تقويت موقعيت خـود،     

 . با حداقل تلفات اقدام می کند
اين دو تجربه ،خارج از هر ارزيابي ای کـه از        
مضمون آن داشته باشيم، برای تشکـل هـا و            
شخصيت های سياسی ای که در صدد ايـجـاد          

و فـراتـر از آن قـدرت            )   آلتر نـاتـيـو    (   بديل  
جانشين، يا مي باشند از اهميت کـلـيـدی بـر              

دست يابی به حدی از تـوافـقـات          .   خوردار است 
به فرض اين کـه در        ( کلی، در پشت ميز مذاکره      

يک بحث است و اجـرای     )   انجام آن جدی باشيم     
آن در ابعاد جامعه بحران زده و اسـتـبـدادزده             

مـی  " مادر تمام آتليه ها " در نشست  .   بحث ديگری 
توان به راحتی برای عراقی ها برنامه نـوشـت و       
دولت تعيين کرد و آقای احمد چلبی را بـر رأس            

اما بر تخت نشاندن آن در بـغـداد،           .   آن گماشت 
حتی با قدرت اولين ارتش جهان، موضوع ديگري      

درحالی که در کردستان عراق بـه دلـيـل            .   است
نقش مهم دو حزب عمده کرد در رهبری مـردم،           
نگرانی نه از بابت خأل قدرت، که از افـزايـش             
قدرتی است که در شريط کنونی بـه دسـت       
آورده اند و همسايگان آن ها، با اغراضـی          

 . خاص بدان دامن می زنند
وقايع عراق بار ديگر اين واقعيت تاريخی را      
به ما گوشزد می کند که تحوالت اجتماعـی و           
سياسی را در پيوندی جدا ناشدنی از هم ببينـيـم          
و به جای تمايالت شيرين، بر واقعيات زمـيـنـی            

نکاشتـه در فـکـر        "   و بقول معروف .   تکيه نمائيم 
 ". درو کردن نباشيم 

با چنين نگرشی، من ضمن ارج گذاشتن به تـمـام           
تالش هائی که ظرف چند سال گذشته و بـويـژه            
ماه های اخير در سطح فعالين سياسی، اجتماعی        

) عمدتأ( خارج از کشور در جهت تفاهم و نزديکی         
نظری صورت گرفته است و با اشـاره بـه ايـن              
واقعيت که بدنبال اشغال عراق توسط آمـريـکـا،           
ممکن است حوادث در ايران اشکال کامـال غـيـر            
مترقبه به خود گرفته و تمام نقشه ها نـقـش بـر              
آب شود، فکر می کنم جا دارد به جای پرداختـن           
به برخی کليات که همان طور که پيشتر گفته شد          
در شرايط فقدان سازماندهی و ارتباط ارگانـيـک         
مــردمــی، حصــول آن الاقــل آن طــور کــه               
آزاديخواهان در طلب آن اند، چـنـدان مـعـلـوم              
نيست، به راه حل هائی بيانديشـم کـه شـانـس               
موفقـيـت در مـيـسـر آزادی، دمـکـراسـی و                   
مردمساالری را که در محور تمامی منـشـورهـا،          
پالتفرم ها و ميثاق ها بدرستی قرار گرفته است،          

 . ممکن تر سازد
 و اما اهم چنين راه حلی چه می تواند باشد ؟ 

به نظر ميرسد بر اين نکته اتفاق نظر بـاشـد کـه              
اگر تمام حيات تاريخی، اجتماعی، سـيـاسـی و            
فرهنگی يک جامعه را حکومت آن رقم نمی زنـد،           
اما تا رسيدن به آن جامعه رؤيائی و ايده آل کـه            
معلوم نيست کی بشر بدان دست خواهد يـافـت،           
قبل از هر چيز در لحظه اين حکومت ها هسـتـنـد            
. که بطور عمده سرنوشت جوامع را رقم می زنند        

در جوامع استبدادی اين نقش تعيين کننده تـر و           
 سال ۲۴در سيطره استبداد دينی همانطورکه طی      

گذشته شاهد بوده ايم، کوچکترين رفتار انسـان         
ايرانی از دستبرد حاکمان خـودکـامـه مصـون            
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 در بحث اتحاد ، ا ئتالف و همکاری
 .بر واقعيات زمينی تکيه نمائيم
 رضا اکرمی

مطلوب ترين شکل تحول،که انـجـام آن         
اجتناب ناپذير شده است، وادار کردن رژيم       
به پذيرش آزادی تمامی احزاب سيـاسـی،        
اجتماعات، تشکال ت صنفی و سنديکائـی،       
آزادی مطبوعات و انحالل تمامی ارگانهائی      
که در سرکوب مردم به کار گرفـتـه مـی            
شوند، آزادی زندانيان سياسی و امـکـان         
بازگشت ايرانيان خارج از کشور به ايـران         

 . می باشد



    ۸ صفحه

تالش مردم و فعالين سـيـاسـی از           .   نبوده است 
 بدين سو برای وادار کـردن چـنـيـن           ۷۶خرداد  

حکومتی به پذيرش آراء خود تاکنون بی حاصـل       
مبارزه مردم بدلـيـل عـدم امـکـان            .   مانده است 

فعاليت احزاب مستقل از حکومـت، اسـاسـا بـا              
واسطه صورت گرفته است و نيـروئـی کـه بـا              

مجددا )   هر چند سر و دم بريده     ( شعارهای مردم   
در قدرت سياسی صاحب سهم گرديده، اگر چـه         

" نظام" برعمر رژيم چند صباحی افزود، اما هم به   
 چرا که از اصالح آن طـفـره           -خود خيانت کرد    

 .  هم به مردم-رفت
نيروهای سياسی منتقد و مخالف رژيـم بـدون           
اينکه به تحليل همه جانبه شرايط جديد بنشينـنـد          
و در مشی سياسی و خطوط راهـنـمـای خـود              
بازنگری نمايند، عمال به تفسـيـرگـر حـوادث و             

در باال و نه تغيير گـری       )   له يا عليه  (مداخله گری   
 . در تحوالت اجتماعی، سياسی تبديل شدند

بر چنين زمينه ای شواهدی وجود ندارد تا بتوان         
 ۷۶گفت جامعه ايران امـروز از دوم خـرداد               

با قاطعيت می توان گـفـت در          .   سياسی تر است  
حال حاضر اکثريت بزرگی از مردم با حکـومـت          

 امـا    -اين بار با تمامی جنـاح هـای آن          .   مخالفند
چشم انداز برون رفت از وضعيت موجود، الاقـل         

در مذاکرات بين   "   ظاهرا.   سابقه و سنت درنيايد   
خاتمی و رفسنجانی، توافقی صورت گـرفـتـه          

و رئـيـس     .   بود که به همين ترتيب عمل شـود        
هم ديگر اين موضوع را بعنوان يکی از        "   مجمع" 

موارد اختالف شورای نگهبان و مـجـلـس، در           
اما شورای نگـهـبـان نـه       .   مطرح ننمايد"   مجمع" 

 ميليارد تومـان ديـگـر بـه           ۱۲تنها به افزودن    
بودجه ساالنه خود و تصويب رسمـی آن در           

اصرار داشت، بلکه تهـديـد مـی         "   مجمع" جلسه  
کرد که درحالت عدم تعيين تکـلـيـف بـودجـه             

نـمـی   "   قانونـی " اساسا اليحه بودجه را     "   شورا" 
، " مـجـمـع   "  اسفند    ۲۴درنهايت، در جلسه    .   داند

رفسنجانی مسئله بودجه شورای نگـهـبـان را          
مطرح کرده و خواستار تصميم گيری اعضـای        

خاتـمـی، کـروبـی و         .   در اين باره شد"  مجمع" 
" تلفيق بودجه " مجيد انصاری، رئيس کميسيون     

" مجـمـع  " مجلس، در اعتراض به اين امر، جلسه  
هم با تصويب افـزايـش   "   مجمع.   " را ترک کردند  

 ۸۲ ميليارد تومان ديگر در بـودجـه سـال              ۶
شورای نگهبان و درج آن در رديف بودجه، به         

 . کار خود در اين مورد پايان داد
اين اقدام مجمع تشخيص مصلحت نـظـام کـه         
نشانه آشکار ديگـری از جـانـبـداری آن از               
شورای نگهبان و تضعيف بيشتر مجلس بـود،         

اعتراضات زيادی را در محافل دولتی ، مجلس و    
مطبوعات بوجود آورد، هرچند که جناح خـامـنـه          

کار خود را پيش بـرده       "   ای و همدستان آن عمال    
معاون پارلمانی رئيس جمهوری، با انتقـاد      .   بودند

از اقدام مجمع تشخيص مصلحت در ايـن بـاره            
. بحث رقم بودجه، موضوعی فرعی اسـت       :   " گفت

کروبی هـم در      " .   اصل مسئله بدعت گذاری است 
 اسفند مجلس، با اشاره به اين کـه  ۲۵جلسه علنی  

مسئله افزايش بودجه شورای نگهبان بـه دلـيـل        " 
اما اين اتفاقـی کـه افـتـاده         . . .   مبلغ و پول نيست     

مـجـمـع تشـخـيـص         :   " گفت"   بدعت جديدی است  
بـا  :   " و افـزود   "   مصلحت نظام، خالف کرده اسـت     

اگـر  .   اين شرايط که نمی توان بودجـه را بسـت           
شرايط اينگونه پيش برود، از اين پس بودجـه را       
شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظـام        

نيز بـا صـدور     " مجمع"روابط عمومی ". می بندند 
هـجـمـه    "  اسفند، با انتقـاد از         ۲۷اطالعيه ای در    

گسترده و بی اساس برخی رسانه هـا، افـراد و          
به تصميمات قانونی مـجـمـع و زيـر             . . .   محافل  

بر نمايندگان مجلس "   سوال بردن اين نهاد قانونی    
هم منت گذاشته است که برخی از موارد اختالفی         
که از طرف مجلس تصويب ولی توسط شـورای      

زحمات اعضـای    " نگهبان رد شده بود، در نتيجه       
 ! به تصويب رسيده است" مجمع، مجددا

 ۱۳۸۲فروردين  ماه     ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

مردم ايران تنها در مسير چنين مبارزه ای قـادر        
خواهند شد تا همگامان پيگير خود را بيابنـد، بـه      
بسيج حداکثر ظرفيت ها وامکانـات خـود اقـدام            

و راه را بر آن چنان تحول دمـکـراتـيـکـی              .   کنند
بگشايند که پيروزی آن بر ساختار اسـتـبـدادی           

 . متضمن موفقيت گردد
تن دادن جناح های رژيم بـه مـطـالـبـات فـوق                 
متأسفانه آرزوئی است محال ، اما جانـبـدار هـر       
شکلی از تحول در ايران آينده باشيم، چنـان کـه       
تجارب بسياری از کشورها در دهـه گـذشـتـه             
نشان مي دهد، هر گونه تحولی  از همين منزلگـاه      

هر گاه چنين خط مشی يی راهـنـمـای          .   می گذرد 
بخش بزرگی از اپوزيسيون قرار گـيـرد، بـدون           
ترديد می بايست نسبت به تاکتيک های عملی آن          
نيز فکر کرد و از همين منظر نـقـش نـيـروهـای               
آزاديخواه و دمکرات در داخل کشور، چه آنها که      
با هويت و نام تشکلی فعاليت می کنند وچـه آن             
لشکر انبوه چپ و دمکرات هائی کـه بـه دلـيـل               
سرکوب، بدون هويت سياسی جمعی و مستـقـل،         
به تالشی فعاالنه، اما به لحاظ نتيجه، بعضـا کـم            
حاصل در اين سال ها دست زده اند، برجسته تر      

 . خواهد بود
 

 . در صحنه داخلی، کم رنگ تر شده است
هر گاه پارامترهای فوق را در کـنـار بـحـران             
تاکنون اليـنـحـل درون حـکـومـت، بـحـران                

 که احتماال با سرازير شـدن نـفـت           -اقتصادی  
 و   -عراق در بازار جهانی تشديد خواهـد شـد         

ناهنجاري های گسترده که طاعون وار جامعـه        
ما را در قعر خود فرو می برند، قرار دهيم و با    
معيارهای دهه های گذشته به تحليل بنشينيـم،         
وقوع کودتائی درفضای کنونی ايران غير قابـل    

اما همانطور که در مورد عـراق        .   انتظار نيست 
شاهد بوده ايم، ايران نيز بـه حـوزه اهـداف              
بالواسطه سياست گذاران آمريکائی وارد شده      
است و اقداماتی از اين دست نيز از تـيـررس             

 . سردمداران کاخ سفيد خارج نخواهد ماند
در چنين شرايطی مطلوب ترين شکل تـحـول،          
که انجام آن اجتناب ناپذير شده اسـت، وادار           
کردن رژيم به پذيرش آزادی تمـامـی احـزاب           
سياسی، اجتمـاعـات، تشـکـالت صـنـفـی و               
سنديکائی، آزادی مطبوعات و انحالل تـمـامـی         
ارگانهائی که در سرکوب مردم به کار گرفـتـه          
می شوند، آزادی زندانيان سياسی و امـکـان           
بازگشت ايرانيان خارج از کشور به ايران مـی          

 . باشد

شورای نـگـهـبـان      .   تومان تعيين و تصويب نمود    
نيز بدون آن که زحمت طی مراحل ديگر جـهـت            
تغيير و يا افزايش بودجه خود را بـدهـد، ايـن               

 مـورد ديـگـر      ۱۱موضوع دعوا را نيز، به همراه       
اختالفات باقيمانده بين آن و مجلس، به مـجـمـع        

 . تشخيص مصلحت نظام برد
با آغاز رسيدگی به اختالفات مجلس و شـورای          

، طبق معمول وسـاطـت و       " مجمع" نگهبان در آن  
چانه زنی در ايـن مـورد هـم شـروع شـد و                   

 -کميسيونی هم از نمايندگان طـرفـهـای دعـوا              
 تشـکـيـل      -دولت و مجلس و شورای نگـهـبـان        

نظر مجلس آن بـود کـه بـه صـورت                .   گرديد
مبلغی بر بودجه شورای نگهبان افزوده      "   توافقی" 

" مـجـمـع   " شود، ولی اين امر بصورت مصـوبـه          
چـنـان   .   دولت نيز با مجلس هم نظر بـود .  درنيايد

اعـالم داشـت کـه        "   مجمـع " که خاتمی در جلسه     
 ميليار تـومـان ديـگـر بـه            ۶دولت حاضر است    

شورای نگهبان پرداخت کند، اما ايـن رقـم بـه              
عنوان رديف بودجه درج نشـود تـا بصـورت              

 

 ...بودجه دولت  
 ۶ادامه از صفحه 



    ۹ صفحه

بحث هاي گوناگوني در       پيرامون اتحاد و ائتالف     
احـزاب،  .   داخل و خارج از ايران در جريان اسـت        

سازمان ها، گروه ها  افراد مـخـتـلـف مـيـثـاق،                
پالتفرم و يا طرح هاي مختلفي را براي شكلگيري     
اتحاد يا ائتالف دربـيـن نـيـروهـاي سـيـاسـي                
اپوزيسيون و حتي با بخشي از حكومت پيشنهاد        

طبعا در شرايط سياسي كـنـونـي ايـن           .   مي كنند 
 . مسئله محور بحث و گفتگوي بسياري است

  ۱۶۴ و    ۱۶۳نشريه تك برگي راه كارگر، شماره       
 “در مطلبي با عـنـوان       )   ۱۳۸۱ اسفند۲۶ و ۲۵(  

اتحاد و ائتالف در ميان نيروهـاي سـيـاسـي و           
 ، با اردشير مهـرداد،     ”نگاهي به تالش هاي جدي    

سردبير نشريه راه كارگر، به گفتـگـو نشـسـتـه            
اردشير مهرداد در ايـن مصـاحـبـه بـه               .   است

بررسي طرح هاي ارائه شده در زمينه اتـحـاد و         
ائتالف از سوي ديگر جريانات سياسي پرداختـه        

كه در  و ضمن نقد آنها، طرح سازمان راه كارگر،         
آخرين اجالس كنگره اين سازمان بـه تصـويـب         

همزمان و در هـمـان   .     رسيد، را توضيح مي دهد   
شماره نشريه تك برگي بيانيه كميـتـه مـركـزي            

درباره فروپـاشـي     “سازمان راه كارگر با عنوان      
جمهوري اسالمي و تحركات ائتالفي نـيـروهـاي         

در اين بيانيـه نـيـز        .   منتشر شده است   ”سياسي
رهبري راه كارگر ضمن نقد تالش هـاي ديـگـر            
سازمان ها و گروهاي سياسي، نظر خود را نيـز          

از همزماني اين دو، مـي تـوان         .   ارائه كرده است  
چنين استنباط كرد كه مصاحبه سردبير نشـريـه         
راه كارگر بيشتر توضيح گر نظر راه كارگـر در          

در هر صورت نوشته حـاضـر        .   بيانيه مي باشد  
عمدتا محور نقد خود را بر مصاحبه قـرار داده         

 .است
 

 حكومت جايگزين
 اردشير مهرداد  گفتگوي خود را بـا بـررسـي             
پيشنهادات مختلف در باب اتحاد و ائتالف آغـاز        
كرده و اين بررسي را بر دو شاخص يا مـعـيـار          

 :متكي مي كند
 چگونگي پاسخ اين پيشنهادات بـه حـكـومـت            -۱

 جايگزين حكومت اسالمي 
 هدف اين ائتالف ها چيسـت؟ بـرپـايـي يـك               -۲

از  ”خـالء رهـبـري     “جنبش توده اي يا پركردن      
طريق فرستادن شماري از نخبگان سياسـي بـه          

 ”كرزاي وطني “قدرت و يا نهايتا رسيدن به يك        
 .با كمك نيروهاي خارجي

وي با توجه به اين دو شاخص، پيـشـنـهـادهـاي        
طيفي كـه    .   موجود را به دو دسته تقسيم مي كند       

هدف خود را تنها بركناري حكومت فعلـي قـرار           
مي دهد، با اين اميد كه در خـالء بـعـدي و بـا                  
استفاده از امكانات و موقعيت خـود، قـدرت را            

بطور مثال به سلطنت طلبان اشاره        بدست گيرد و  
گروه دوم را طيفي وسيعتر با تنـوعـات         .   مي كند 

سياسي بيشتري مي شمارد و آنـهـا را         -نظري
ايـن  .   مي نـامـد    ”طرفدار نظام جمهوري  “طيف  

طيف نه تنها سرنگوني حكومت را مي خـواهـد          
بلكه نظام جايگزين را نيز پيشنهاد مي كند كـه           

 “در نقد    .   همانا حكومت جمهوري عرفي است    
، ”حكومت جايگزيني در پالتفرم هاي ائـتـالفـي        

آنـچـه سـتـون        “اردشير مهرداد، مي گويد كه      
فقرات اين حكومت ها را تشكيل مي دهد چيزي         

 .”نيست جز نسخه نگاتيو جمهوري اسـالمـي     
وي در استدالل هاي خـود بـه جـنـبـه هـاي                 
گوناگون اين پيشنهادات و حذف خودكـامـگـي         
ديني، جدايي دين از دولت، تبـديـل سـيـاسـت             
خارجي از منافع اسالم به منافع ملي، پـذيـرش          

ولـي  .   حق راي همگاني و غيره اشاره مي كـنـد         
درنهايت، همانگونه كه پرسشگر جمعبندي مـي       

 : كند، معتقد است كه 
انتقال از جمهوري اسالمـي بـه يـك نـظـام               “

 فـرهـنـگـي كـه          -جايگزين سياسي و سياسي   
صرفا بر حق راي عمومـي، سـكـوالريسـم و             
منافع ملي استوار باشد، هر چنـد مـي تـوانـد              
فضاي سياسي و فرهنگي گشوده تـري بـراي          
مداخله و حضور مردم بيافريند ، اما لزوما بـه          
برقراري حكومتي نخواهد انجاميد كـه در آن          

و خـود   ”.مردم بر سرنوشت خود حاكم باشند 
چنين انتـقـالـي را نـمـي تـوان             “مي گويد كه    

پاسخي دانست به نياز هاي حـداقـل جـامـعـه             
و در دنباله تـاكـيـد        ”ايران و اكثريت مردم آن    

 :مي كند كه 
يك چيز قطعي است و آن اين كه هـنـوز در              “

ميان طرح هايي كه به عنوان نظام جـايـگـزيـن            
پيشنهاد شده اند، جاي ساختاري كه بر خـود          
حكومتي مردم استوار باشد و يك دمـكـراسـي      

 ”.كه از اعماق بجوشد، به شدت خالي است
به اين ترتيب روشن است كه از نظر سردبـيـر           
نشريه راه كارگر طرح هـاي ارائـه شـده، از              
جانب طيف هاي مختلفـي كـه خـواهـان يـك                
حكومت جمهوري پس از نظام حاكم هسـتـنـد،          
ضمن داشتن جنبه هاي مثبت، كافي نيستنـد و          
اين طرح ها نمي توانند يك دمكراسي عـمـيـق            

حال بايد ديـد     .   را تامين كنند    ”خودگرداني”و
 :چه حكومت جايگزيني مد نظر ايشان است

آن نظام سياسي است كه به لحاظ ساختـاري      “

تكيه اصلي اش بر مشاركت مستقيم است و نـه            
نمايندگي و به لحاظ برنامه و سياست راديـكـال           

در گزينش مـيـان نـيـازهـاي          (   است و نه ليبرال     
تاكيدش بـر نـيـازهـاي        )   انسان و نيازهاي بازار   

اين نظام در اساس گسـسـت   ) .   . . . . . . . . .   انسان است 
است از همه اشكال خـودكـامـگـي و نـه فـقـط                  

يعني در حاليـكـه يـك نـظـام            .   خودكامگي ديني 
سكوالر است؛ اما؛ مجوزي نيست، بطور مـثـال،           
براي استقرار خودكامگي بازار و يا خودكامـگـي         

اين نظام نه تنهـا بـر     .   سرمايه در شكل عرفي آن  
پايه راي مردم و نهادهاي منتخب استـوار اسـت       

بنابراين ، تـفـاوت هـا و            .   بلكه كثرت گرا است   
تمايزهاي سياسي و اجتماعي را به رسميت مـي          
شناسد و برابري حقوقي آنهـا را درونـي مـي              

حقوق و آزادي هاي سياسي و فرهـنـگـي          .   سازد
) كه بر بي قيد و شرط بودن آن تاكيد مي گذارد    (   

پايـه هـاي     .   را با حقوق اجتماعي تضمين مي كند  
ساختاري اين نظام بر جوامع خودگردان محـلـي         
و منطقه اي برابر بنا مي شود و نه بر هيرارشـي            

و باالخره قـدرت    . . . .   جغرافيايي؛ قومي؛ مذهبي و   
: آن دو سرچشمه ي بـه هـم پـيـوسـتـه دارد                 

همبستگي داوطلبانه اجزاء دروني اش و تعلق اش        
به يك اردوگاه جهاني كه عليه برده سازي مـردم     
جهان و عليه استقرار يك نظام بربرمنشـانـه در           

 .”روابط بين المللي مبارزه مي كند
آنچه در اين تعريف طوالني اردشير مهـرداد بـه          
عنوان شكل مطلوب حكومت جايگزين طـرح مـي          
شود، در فرهنگ سياسي شناخته شده به نـظـام       

طبعا در يك مصاحبه    .   سوسياليستي شهرت دارد  
ايشان سعي در بازكردن اين مسئله و تـوضـيـح           

ولي در يك بحث انتـقـادي،       .   تبليغي آن داشته اند   
كه مضامين روشن هستند، نيازي به تكرار ايـن          
تعاريف طوالني نداريم و از اين رو مـي تـوان              
گفت كه آنچه اردشير مهرداد به عنوان ساخـتـار          
جايگزين حكومت اسالمي طرح مـي كـنـد، يـك              

تنها در چنين نظامي .   ساختار سوسياليستي است  
 ”بـازار “بر نيازهاي  ”نيازهاي انسان “است كه  

در چنين نظامي است كه مي توان       .   ارجحيت دارد 
استقرار خودكامگي بازار و يا خودكـامـگـي          “از  

جلوگيري كرد و يـا     ”سرمايه در شكل عرفي آن    
تنها در يك نظام سوسياليستي است كه، سيستـم       

جاي خود را به سيـسـتـم         ”نمايندگي “پارلماني  

 

 نقدى بر نظرات راه كارگر پيرامون اتحاد وائتالف
 

  ”فوروم گفتگوي دمكراتيك“
 !سرپوشي بر بن بست سياست هاي ائتالفي راه كارگر
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 احمد آزاد



    ۱۰ صفحه

 .........خواهد داد و  ”مشاركت مستقيم“شورائي 
به اين ترتيب روشن مي شود كه سردبير نشريه         
راه كارگر در نقد طرح هاي پيشنهادي ديـگـران            
  براي حكومت جايگزين و ناكافي دانستـن آنـهـا،          
حكومتي با ساختار سوسياليستي را براي آينـده        

 :ايران پيشنهاد كرده و تاكيد مي كند كه
من فكر مي كنم كه در شرايط امـروز ايـران و       “

جهان اين شكل نظام سياسي يگانه جـايـگـزيـن            
. واقعي دمكراتيك است براي جمهوري اسـالمـي        

گزينش واقعي ديگر در بهترين حالت؛ حـكـومـت       
اگر چه در    .“.   كارگزار سرمايه هاي بزرگ است   

بيانيه كميته مركزي سازمان راه كارگر دربـاره         
اتحادها و ائتالف ها، با اين صراحت به حكومـت           
جايگزين جمهوري اسالمي اشاره نشـده اسـت،         
ولي نظر غالب در  سازمان راه كارگر در طـول            
سالهاي گذشته درهـمـيـن چـارچـوب بـوده و              
همچنين تاكنون مصوبه اي در رد اين نظر نبوده         

به اين اعتبار مي توان گفت كـه اردشـيـر             .   است
مهرداد، سردبير نشريـه راه كـارگـر، مـجـددا              
توضيحي بر نظر رسمي سـازمـان راه كـارگـر             

 . ارائه كرده است
 

 شرايط عينى و ذهنى 
نياز   گذار از يك نظام اجتماعي به يك نظام ديگر،          

يـك تـحـول      .   به وجود عوامل الزم و كافي دارد       
اجتماعي عميق نه يك شبه ، كه از دل يك پروسه           
طوالني و با تدارك و آماده سازي شرايط گـذار،          

آيا در حال حاضـر، شـرايـط         .   ممكن خواهد بود  
عيني و ذهني الزم براي گذار جامـعـه ايـران از             
حكومت بورژوازي عقب افتاده جمهوري اسالمي      
به جامعه اي با ساختار سوسياليسـتـي فـراهـم            

 :است؟  دو پاسخ به اين سوال مي توان داد
آري ، شرايط عيني و ذهني براي گذار جـامـعـه             
ايران از جمهوري اسالمي به سوسياليزم آمـاده      

تاكنون كسي چنين ادعـايـي را بـا ايـن               .   است
اثبات ايـن امـر كـار         .   صراحت طرح نكرده است   

ساده اي نيست و تنها مي توان بـه ايـن نـكـتـه                 
اشاره كرد كه اين پاسخ بدنبال خود اين نتـيـجـه            

حكومت فعلي ايران نه      گيري را خواهد داشت كه،      
يك حكومت عقب مانده قرون وسطايي مـذهـبـي،          
كه يك حكومت پيشرفته سـرمـايـه داري بـوده             
است كه جامعه ايران را در طول بيست و چـهـار            
سال گذشته از يك جامعه ستمشاهي به آستـانـه          

چـنـيـن    ! !   گذار به سوسياليزم متحول كرده است     
ادعايي بسيار نامحتمل است و من مطمئن هستـم         
كه اردشير مهرداد و سازمان راه كارگر چـنـيـن           

 .تحليلي ندارند
نه ، شرايط عيني و ذهني براي گذار جامعه ايران          
. از جمهوري اسالمي به سوسياليزم آماده نيست      

در اين صورت تكليف حكومت سوسيـالـيـسـتـي         
جايگزين چه مي شود؟ چگونه قرار است متحقـق         

شود؟ آيا اين طرحي است براي آيـنـده هـاي            
دور و صرفا بيان آرزوهـا اسـت، يـا بـايـد               
سرنگوني جمهوري اسالمي را تا تحقق شرايط       
عيني و ذهني گذار به تاخير انداخت؟  عيـنـيـت            
اين طرح در شرايطي كه زيرساخت هـاي آن           

 چيست؟ فراهم نيست، 
متاسفانه پرسشگر و مصاحبـه شـونـده ايـن            
سوال را دور زده اند و پرسشگر بجاي سـوال          
در زمينه آمادگي شرايط ذهني و عيني سـوال          

بسياري بر اين بـاورنـد كـه          ”:   كرده است كه  
و نـظـر    ”چنين ايده هايي اتوپيايي محض است     

ايشان هـم   .   اردشير مهرداد را جويا شده است     
ترديدي نيست كه در چنيـن      “پاسخ داده اند كه     

امـا  .   ايده هايي عناصر آرمانگرايانه وجود دارد  
از واقعيت هاي موجود فراتر     .   نه خيال پردازانه  

مي روند، ولي نه لزوما از ظرفيت ها و امكانات          
و در تعريف امكـانـات مـوجـود بـه              ”موجود

مـعـلـمـان، زنـان،           مبارزات پراكنده كارگـران،   
جوانان و غيره و سازمانهاي غيـر دولـتـي و             
انجمن ها و محافل پراكنده مـوجـود درايـران           
اشاره كرده و اين ها را نشانـي از امـكـانـات             

بركنار از اين سوال و     .   موجود ارزيابي مي كند   
جواب، كه آن را بيشتر يك كار ژورناليـسـتـي           
مي توان ارزيابي كرد تا يك پاسخ جدي به يك          
سوال اساسي، همچنان تحليل اردشير مهـرداد       
از شرايط عيني و ذهني گذار به سوسيـالـيـزم           
در ابهام باقي مي ماند و ايشان پـاسـخ نـمـي              
دهند كه آيا شرائط الزم بـراي اجـراي طـرح             
پيشنهادي ايشان و سازمان راه كارگر آمـاده         

 است يا نه؟
اكنون بيش از يك صد و پنجاه سال است كـه            
ميليون ها انسان  در سراسر جهان بـراي از            
بـيـن بـردن سـرمـايـه داري و اسـتـقــرار                   
سوسياليسم به عنوان عـالـي تـريـن شـكـل               

مـبـارزه بـراي      .   دمكراسي مبارزه مي كـنـنـد       
سوسياليسم آغاز شده و در همه شـرايـط و            

هـر تـحـول      .   اوضاع ادامـه خـواهـد داشـت          
دمكراتيك در جامعه خود گامي است در ايـن           

تكرار اصول و آرمان هـا بـه تـنـهـايـي               .     راه
چگـونـگـي عـبـور از          .   مشكلي را حل نمي كند 

شرايط موجود و رسيدن به تـحـول دلـخـواه            
برنامه چنـيـن گـذاري بـه          .   سوال اصلي است  

شدت گره خورده اسـت بـه واقـعـيـت هـاي                
از اين رو تحليل از شرايط اجتـمـاعـي         .   جامعه  

ايران و اتكاء دقيق هر طرحي بر اين تـحـلـيـل         
 . اهميت اساسي دارد

متاسفانه در اين مصاحبه جاي اين تحـلـيـل و        
رابطه آن با طرح پيشنهادي كه همانا جايگزيـن         
كردن نظام سوسياليستي بـر ويـرانـه هـاي             

اگـر چـه     .   جمهوري اسالمي است، خالي اسـت     
شرايط جـهـانـي،    “اردشير مهرداد با اشاره به      

فرايند جهان گستر سرمايه، مـحـدوديـت هـاي            
جهان گستري كورپوراسيوني، نئوليبراليـسـم و        

و تـاثـيـر      ”طرح هاي نوكلونياليستي دولت بوش    
قـادرنـد   “آنها بر دولت هـاي پـيـرامـونـي كـه                

ساختارهاي سياسي مبتني بر نمايندگـي را بـي         
، مي كوشد تـا داليـل خـود بـر              ”محتوا سازند 

ناكافي بودن ديگر طرح ها را عـنـوان كـرده و               
ولـي ايشـان     .   دليلي بر پيشنهاد خود ارائه كـنـد        

توجه ندارند كه براي توجيه طرح خود، تنها كافي         
طرح هاي ديگـر     ”غير دمكراتيك بودن  “نيست تا   

 نشانه هاي گذار جامعه سـرمـايـه           را اثبات كنند،  
داري به سوسياليزم ، نه از دل غير انساني بودن       
شرايط سرمايه داري، كه از اثبات فراهـم بـودن           

اردشيـر مـهـرداد و        .  شرايط اين گذار برمي آيد 
سازمان راه كارگر بايد اثبات كنند كـه شـرايـط            
الزم براي گذار جامعه ايران از جمهوري اسالمي        

در غـيـر     .   به ساختار سوسياليستي فراهم اسـت     
اين صورت تنها مي توان اين طرح را غير واقعـي        

 . و ناممكن در شرايط حاضر ارزيابي كرد
 

 اتحاد چپ
تداوم منطقي نظر اردشـيـر مـهـرداد در بـاب                
حكومت جايگزين، دعوت از نيروهـاي چـپ بـه            

جريان سياسي كه معتقد به  .   اتحاد و ائتالف است   
جايگزيني سوسياليزم پس از حكومت اسـالمـي         
باشد ، ناگزير بايد موتور چنين تحولي را در بين          
كمونيست ها و سوسياليست ها جستجو كرده و    
. خواستار اتحاد و ائتالف ايـن نـيـروهـا بـاشـد           

از ايـن رو شـتـاب          “:   اردشير مهرداد مي گويد   
بخشيدن به تالش هاي جاري بـراي گـردآوردن         
افراد و گروه هاي پراكنده چپ درون يك شبـكـه           

الـبـتـه    “ . واحد به نوبه خود يك نياز فوري اسـت   
ايشان هر نيروي چپي را مد نظر ندارد بلكه چـپ           

سكتاريسم و فرقه پرستي خـود  “هايي كه اوال با     
وداع گفته باشند و نخبه گرايي اسـتـالـيـنـي را               

اعتيادشان بـه  “و دوما بايد  ”.درمان كرده باشند 
مرحله بندي كردن انقالب و شرطـبـنـدي روي           “

بضاعت فكري شـان      ”دمكراتيك“مرحله جاويد   
  .”را به تاراج نداده باشد

البته پيدا كردن كمونيست هاي مطلوب اردشـيـر         
مهرداد كه هم فرقه گرايي را كنار گذاشته باشنـد          
و هم بضاعت فكري شـان را از دسـت نـداده                
باشند و هم طرح ايشان را بپذيرند، چندان سـاده          

اما سوالي كه بايد قبل از هر چيز به ! !   نخواهد بود 
آن پاسخ داد اين است كه براي چه بايد بـا هـم               

 متحد شويم؟ 
امحاء   روشن است كه آماج مبارزه كمونيست ها،        
بايـد  .   سرمايه داري و استقرار سوسياليزم است     

دقت داشت كه  بخش بزرگي از چپ ايران ديـگـر      
بر اين باور نيست كه اين هـدف بـراي اتـحـاد                
كمونيست ها كافي است و ايـده حـزب واحـد               
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    ۱۱ صفحه

كمونيست مدتها است كه به كناري نهـاده شـده           
نگاهي به تجربه انشعابات و گسسـت هـا          .   است

در درون چپ، نشان مي دهد كه عمدتا اخـتـالف     
بر سر سياست و نه بر سر هدف، عامل جـدايـي      

اگر چه بعدا ظاهر ايدئولوژيـك بـخـود           ها بوده،   
پس بايد پـذيـرفـت كـه اتـحـاد و               .   گرفته است 

همكاري هاي چپ تنها زماني پايدار خواهد بـود         
كه بر پايه پيشبرد يك سياست مشخص صورت        

امروز سرنگوني و حكومـت جـايـگـزيـن           .   گيرد
هيچ سـازمـان   .   مسئله گرهي تحوالت ايران است    

سياسي نمي تواند در حيات سياسي ايران فعـال         
باشد اگر بخواهد به اين مسئله پـاسـخ روشـن          

تفاوت در پاسخ به اين سوال ، خـود بـه             .   ندهد
تفاوت تاكتيك و سياست خواهـد انـجـامـيـد و              
عليرغم وحدت آرماني، امكان اتحاد و ائتالف را         

بطور مثال در چند سال قـبـل   .   از بين خواهد برد 
يكي از محور هاي اصلي اختالف بين سـازمـان          
فدايي در آن زمان و راه كـارگـر در جـريـان                
مباحث اتحاد، همين مسئله حكومت جـايـگـزيـن           

از نظر رفقاي راه كـارگـر پـذيـرش يـك              .  بود
حكومت غير سوسياليستـي بـجـاي حـكـومـت             
اسالمي و طبعا پذيرش حضور در يـك جـبـهـه             
فراطبقاتي، به مثابه شليك به شقيقه راه كـارگـر          
. ارزيابي شد و اين سازمان اتحاد را نـپـذيـرفـت     
. امروز هم هنوز اين مسئله اهميت گـرهـي دارد          

آيا دعوت از چپ ها براي شكل دادن بـه يـك                
جبهه چپ به عنوان آلترناتيوي براي جمـهـوري         
اسالمي است؟  اگر چنين است، بخشي از چـپ            

اگر دعـوت    .   همراه خواهد بود و بخشي ديگر نه      
از چپ نه براي شكل دادن به آلترنـاتـيـو بـراي           

 كه براي تقويت موقعيت چـپ         جمهوري اسالمي، 
در مبارزات جاري مردم در سـرنـگـونـي ايـن              
حكومت و تقويت راديكاليزم در آن است، بخـش         

با توجه بـه    .   ديگري از چپ را همراه خواهد كرد      
پيشنهاد اردشير مـهـرداد در بـاب حـكـومـت               
جايگزين، يقينا اين دعوت براي شكـل دادن بـه            
جبهه چپ براي سرنگوني رژيـم و اسـتـقـرار              

 . حكومت سوسياليستي مي باشد
ايـن     اما در بيانيه كميته مركزي راه كـارگـر،             
عـدم  .   دعوت به اين صورت طـرح نـمـي شـود            

صراحت بيانيه در باب حكومت جايگزيـن، ايـن          
امكان را مي دهد تا برداشت هاي متـفـاوتـي از             

در بـيـانـيـه از         .   دعوت به چپ به دسـت دهـد        
وظيفه دارنـد   “:   كمونيست ها دعوت مي شود كه     

با احساس مسئوليت، از يكسو در تكليف ثابت و         
استراتژيكشان كه تالش براي سازمـانـيـابـي ،            
آگاهي و مداخله گري اردوي كار است سـخـت           
كوش تر و پيگير تر عمـل كـنـنـد و راه هـاي                   
همگرايي و همكاري ميـان خـود بـراي مـوثـر               
ساختن اين تالش را باز و هموار كـنـنـد و از                
سوي ديگر با انرژي و ابتكار در پـيـكـار بـراي           

آزادي و دمكراسي مداخله كنند، بـه پـيـونـد             
جنبش طبقاتي كارگران و زحمتكشان بـا ايـن          
پيكار سياسي مدد برسانند و به سـمـت دادن      

تهيدستان و توده     توده هاي كارگر، زحمتكش،     
هاي همسرنوشت با آنان براي فتح دمكراسـي      
و پايه ريزي خود حكومتي تـوده اي يـاري             

 اتحاد و ائتالف چـپ را     در اين دعوت، .”. كنند
در ابتدا بر پايه اهداف و وظايف استراتـژيـك          

در ضمن مـي خـواهـد تـا در             .   قرار مي دهد  
مبارزات جـاري كـنـونـي بـراي آزادي و                

بدون آن كه الزاما به سوسياليـزم       (   دمكراسي  
شركت كنند و بكوشند تا نـقـش و          )   ختم شود 

موقعيت طبقه كارگر را در اين مبـارزات بـاال           
زمينه هاي گذار     برده و با راديكالتر كردن آن،       

نـاروشـن   .   به سوسياليزم را فراهـم سـازنـد        
بودن نظر سازمـان راه كـارگـر در مـورد               
حكومت جايگزين در اين بيانـيـه و دوگـانـه             
بودن هدف اتحاد چپ،  اجـازه نـمـي دهـد                
ارزيابي درستي از اين دعـوت راه كـارگـر              

 . صورت گيرد
 

 فوروم گفتگوى دمكراتيك
واقعيت هاي سخت زميني خـود را بـه هـر               

اردشير مـهـرداد مـي       .   طرحي تحميل مي كند   
اندكي تامل روي وضعيت كـنـونـي        ”: پذيرد كه 

جاي ترديد نمي گذارد كه برپايي يك حكومـت         
 !”. مردم ساالر يگانه چشم انداز ممكن نيست      

اردشير مهرداد با آگاهي بـه ايـنـكـه نـبـايـد               
خودكامه اي جايگـزيـن خـودكـامـه          “گذاشت  

به ديگر نيروهاي تحـول خـواه      ”ديگري شود 
ايران جداي از چپ ها توجه مي كـنـد و مـي               

بسياري از آنها مي توانند جـمـهـوري          ”: گويد
خواهاني باشند كه نظام مطلوب شـان گـونـه           

از جمله دمكراسي   (   هاي ديگر دمكراسي است     
بسـيـج و     “و ايشان مي پذيرد كـه         ”) ليبرال  

سازمان دهي اين گروه هاي اجتماعي بـنـوبـه          
خود مي تواند موضوع تالش مشترك طـيـف          
وسيعي از گروه ها و سازمان و هـم چـنـيـن              
فعاالن سياسي و روشنفكران منفـردي قـرار          
گيرد كه در لزوم دفاع از دمكراسي هـم راي            

تشكيل يك فوروم سياسي  ساختار نسبتا       .   اند
مناسبي است كه در صحنه سياسي كـنـونـي           
ايران مي تواند همه ي اين نيروها و جريان ها          

  ”.را بهم پيوند دهد
اين پيشنهاد همان مصوبه آخـريـن كـنـگـره             
سازمان راه كارگر است كـه در آن شـكـل               
گيري يك فوروم گفتگوي دمكـراتـيـك را در            

ايـن  .   دستور كار اين سازمان قرار داده اسـت       
پيشنهاد به خودي خود پيشنهاد مثبتي است و        
امكان بحث و گفتگو را بين جريانات سيـاسـي      

ولي كافي نيست، چـرا      .   و افراد فراهم مي كند    

كه از پاسخ به شكل حكومت آينده و آلترنـاتـيـو        
بحث و گفتگو را باز مي كـنـد ولـي             .   مي گريزد 

روشن نيست براي رسيدن به كدامين هدف؟ از         
دمكراسي صحبت ميكند، ولي از چه دمكراسي و       
چگونگي شكلگيري آن در ايران سخني به ميـان         

پاسخ همه اين ناشناخته ها را به ايـن        .   نمي آورد 
گفتگوها حواله مي دهد و در مـقـابـل خـود و                

 . ديگران هيچ وظيفه مشخصي قرار نمي دهد
اين طرح به نياز مردم و شرايط كنونـي پـاسـخ             

تنها بر بن بست راه كارگر سـرپـوش   .   نمي گويد 
چرا كه راه كارگر نمي تواند با اعتقاد        .   مي گذارد 

به جايگزيني حكومت سوسياليـسـتـي پـس از            
جمهوري اسالمي، به اتحادهاي جبـهـه اي فـرا           
طبقاتي براي سرنگوني جمهوري اسـالمـي تـن          

از سوي ديگر خود بهتر از هركس مي داند         .   دهد
كه شرائط عيني و ذهني براي چـنـيـن گـذاري              
فراهم نيست و شكلگيري يك جبهـه چـپ نـيـز              
براي اين هدف،  بي حاصل و طبـعـا نـاشـدنـي               

بحـران   “اما جامعه در حال تحول است و    .   است
فروپاشي رژيم اسالمي و شتاب قـطـبـي شـدن         

را كـامـال درك مـي         “جامعه در برابر حكومت  
در اين موقعيت پيچيده فوروم دمكـراتـيـك         .   كند

نه جبهه اي اسـت       .   مفري است براي راه كارگر    
براي سرنگوني با ديگران و در عين حـال يـك             
جمع وسيعي است از نيروهايي كـه خـواسـتـار           
برقراري دمكراسي در ايران هستند و طبعـا در          
تحوالت آينده ايران نقش خواهند داشت و به تبع     
آن راه كارگر نيز در اين تـحـول دمـكـراتـيـك                

فوروم دمكـراتـيـك كـاله        .   مشاركت كرده است  
شرعي است بر سر يك جبهه ناگفته و ناننوشتـه    
كه يا اساسا  شكل نخواهد گرفت و يا تبديل بـه             
اشكالي از ائتالف ها و اتحاد هاي فـراطـبـقـاتـي             
خواهد شد كه مي تواند در تداوم خود بـه يـك              

در !   جبهه وسيع فراطبقاتي تمام عيار فـرارويـد        
 اين صورت راه كارگر  چه خواهد كرد؟

 ۱۳۸۲فروردين  ماه     ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 

  
 با کمکهای مالی خود

سازمان را در امر پيشبرد 
 مبارزه

 ياری کنيد



در اين دوره بـود کـه         .    آغاز شد۱۸۷۳رکود  
اياالت متحد و آلمان شروع کردند بـه تسـلـط            
فزاينده بر بخشی از بازارهای جـهـان، و در            
اساس، به زيان اقتصاد بريتانـيـا کـه در آن              

ايـن  .   هنگام در مسير تنزلی مستمر افتاده بـود       
دو کشور موفق شدند پايه های سياسی خـود          
را تثبيت کنند؛ اياالت متحد با توفيق در پـايـان           
دادن به جنگ داخلی، و آلمان با تحقق بخشيدن    

از .   به وحدت خود بعد از شکست دادن فرانسه       
، آمريکا و آلمـان بـه صـورت         ۱۹۱۴ تا   ۱۸۷۳

اصلی ترين توليدکنندگان در چند رشته کليدی        
آمريکا در صنايع فوالد    :   صنعتی درآمده بودند  

 . و اتومبيل سازی، و آلمان در صنايع شيميايی
هر چند به موجب اظهارات کتـابـهـای درسـی            

 آغاز شـد و      ۱۹۱۴تاريخ، جنگ اول جهانی در      
همانطور که جنـگ دوم    .    پايان گرفت  ۱۹۱۸در  
اما، منطـقـی   .    به طول انجاميد۱۹۴۵ تا ۱۹۳۹از  

تر آنست که اين هردو، به عنوان يک جنگ بـه            
بـيـن آلـمـان و         "   جنگ سی ساله  :   " حساب آيد 

اياالت متحد که يک صلح موقت و چند بـحـران           
اين کشـاکـش     .   محلی، در آن فاصله ايجاد کرد    
، جـنـبـه      ۱۹۳۳بر سر کسب هـژمـونـی، در           

ايدئولوژيک نيز به خود گرفـت؛ زمـانـی کـه،             
نازيها در آلمان به قدرت رسيدند و خواستـنـد          

. برای خود نوعی امپراتوری جهانی ايجاد کـنـنـد         
در مقابل، اياالت متـحـد در مـوضـع دفـاع از                 
ليبراليسم قرار گرفت و اتحادی استراتـژيـک بـا           
اتحاد جماهير شوروی برقرار ساخت؛ اتـحـادی         
که پيروزی بر آلمان و متـحـدانـش را مـمـکـن                

 . ساخت
جنگ دوم جهانی، خسـارتـهـای بسـيـار قـابـل               
مالحظهء مادی و انسانی در اروپا و آسيا به بـار          
آورد و تقريبا هيچ کشـوری از صـدمـات آن                

اما، تنها قدرت بزرگ صنعتی که از       .   مصون نماند 
ويرانيهای جنگ در امان ماند و حتی از نقطه نظر          
اقتصادی تقويت هم شد اياالت متحد بود کـه از           
آن پس شتاب بيشتری هم جهت تحکيم موقعـيـت     

از نقطه نـظـر اقـتـصـادی،        .  خويش به کار گرفت 
اياالت متحد عجله داشت که هر چـه سـريـعـتـر              

اما آمريکا، به مثـابـه      .   موقعيت خود را تقويت کند    
کانديدای ابر قدرت جديد جـهـانـی، بـا مـوانـع                

آنچه که محدوديتهـای    .   سياسی جدی روبرو بود   
ژئوپليتيک نيمه دوم قرن بيستم را مشخص مـی          

 ۱۹۴۵کند، تأسيس سازمان ملل متحد در آوريل         
ست که دو مـاه       " يالتا" نبود بلکه بيشتر کنفرانس     

جلوتر از آن، با شرکت فرانکلين روزولت رئيـس         
جمهور آمريکا، وينستون چرچيل نخسـت وزيـر         
انگليس، و ژوزف استالين رهبر شوروی تشکيـل        

اهميت کمـتـری   "   يالتا" عهدنامهء رسمی   .   شده بود 
ازتوافقهای نيمه رسمی، ضمنی و پنهانی پيدا کرد      
و اهميت اين مسئله زمانی بهتر درک می شود که         
رفتار اياالت متحـد و اتـحـاد شـوروی را در                

 . سالهای بعدی در نظر بگيريم
 در اروپا تمام شـد،       ۱۹۴۵ مه   ۱۸وقتی جنگ، در    

بــه عــبــارت   ( نــيــروهــای شــوروی و غــرب         
در مناطق  )   ديگرآمريکاييها، انگليسها و فرانسويها   

کامال معينی مستقر بودند، بخصـوص در طـول          
خطی که از مرکز اروپا می گذشت و به نام خـط         

  Neisse.     [   معروف شد)   (Oder Neisseمرزی   
ايـن  ] . نام منطقهء مرزی آلمان و لهـسـتـان اسـت        

نيروها، به استثنای چند جابجايی کوچک، ديـگـر          
اين قابل درک است    .   از آن مواضع تکان نخوردند    

، هر يک از شرکت کنندگان،      " يالتا" که در کنفرانس    
اين .   ديگری را در حفظ مواضع خود آزاد گذاشت   

توافق بيان نشده، در آسيا هم اجرا شـد؛ مـثـال              
. اشغال ژاپن توسط آمريکا و يا تـقـسـيـم کـره              

، " يـالـتـا   " بنابراين، از نقطه نظر سياسی، کنفرانس       
توافقی بود برای تضمين وضعيت موجود که بـر         
مبنای آن کنترل يک سوم جهان در اختيار اتحـاد          
شوروی قرار بگيرد و دو سوم بقيه در کـنـتـرل         

 . اياالت متحد باشد
، همزيستی واشنگتن و مسکو به هـمـيـن    ۱۹۹۱تا  

جنگ سـرد،   "   تعادل وحشت " ترتيب و با برقراری     
تعادلی که سه بار به بـحـرانـهـايـی           .   ادامه داشت 

 اياالت متحد در سراشيب سقوط قرار دارد؟ 
تنهـا  . امروز تنها معدودی اين نظريه را قبول دارند 

يا عناصـر   "   بازها" گروهی که سخت بدان معتقدند،      
و محافل جنگ طلب واشنگتن هستند که بـا حـدت            
بسيار از اتخاذ تدابير الزم برای جلوگيری از ايـن          

ايـن اعـتـقـاد کـه          .   انحطاط مقدر، دفاع می کنـنـد      
هژمونی آمريکا به پايان خود نزديک مـی شـود،            

 نيست، هـرچـنـد کـه       ۲۰۰۱ سپتامبر   ۱۱محصول  
همين حادثه آسيب پذيری آنرا بر جهانيان آشکـار    

 شاهد ضـعـيـف       ۷۰در واقع، ما، از سالهای      .   کرد
شدن تدريجی اياالت متحد، به مثابه قدرت جهانـی         
هستيم، و ضد حمله آمريکا به تروريسم فقط ايـن          

 . آهنگ را تشديد کرده است
 (Pax Americana)برای درک ايـن کـه چـرا           

در سراشيب افتاده، بـايـد بـه      ] امپراتوری آمريکا[ 
جغرافيای سياسی قرن بيستم مراجعه کـنـيـم؛ و          

اين نگاه، بـه نـتـيـجـه ای            .   بويژه سی ساله اخير   
: بسيار شفاف و غيرقابل انکار منجـر مـی شـود            

عوامل اقتصادی، سياسی و نظامی که در کسـب           
هژمونی آمريکا را ياری مـی کـرد، اکـنـون بـا                 
بيرحمی تمام موجبات انحطاط آتی آن را فـراهـم           

 . می کند
تبديل شدن اياالت متحد به ابـرقـدرت جـهـانـی،              
نتيجهء يک پروسه طوالنی است که در واقـع از             

    ۱۲ صفحه

 

 آغاز زوال آمريکا
 نوشته امانوئل والرشتاين 

 آمريکا" ييل"جامعه شناس و مورخ، و مدير تحقيقات دانشگاه 
 

 شيدا نبوی : برگردان
 )۲۰۰۲ نوامبر۲۱-۲۷، ۶۲۹، شماره "کوريه انترناسيونال"برگرفته از نشريه (

 “ عصر نو”به نقل از سايت 
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سياستهای جنگ طلبانه آمريکا، با حمله نظامی به عراق، بمباران سه هفتـه ای آن،                 
در اين جنگ يـا      .   ويرانی اين کشور و نابودی رژيم حاکم بر آن، اوج خود را نشان داد             

بهتر گفته شود در اين زورگويی و قلدرمنشی کامال يکطرفه، نه تنها مردم عراق جان و              
مال خود را از دست دادند، نه تنها شهرهای بزرگ و مهم به ويرانی کشيده شد تا بعـد                
شرکتهای آمريکايی و انگليسی و عمدتا آمريکايی بتوانند از دوباره سازی آن سرمايـه       
بيشتری بيندوزند، نه تنها ملتی با فرهنگ و تمدنی بسيار کهن مورد تحقير و سرکوب               
سربازان انگليسی و آمريکايی قرار گرفت، بل، آثار تاريخی و باستانی اين سرزمين که              
در موزه ها نگهداری می شد و حاکی از تمدنی باسابقه و فرهنگـی درخشـان بـود،                    

موزه ها صحنه نبرد و غارت گرديد و هر آنچه در آن بود . دستخوش غارت و نابودی شد
يا نابود شد و يا به سرقت رفت، و چه بسا به زودی سر از بازارها و حراجهای اروپـا و                      

 . آمريکا در بياورد
و اما اينکه چرا آمريکا اين سياستهای جنگ طلبانه را پيروی می کند، مدتهاست کـه                 

از جمله، نوشته زير از وارشتـايـن        .   موضوع بحث و تحليل نظريه پردازان متعدد است       
نظريه پرداز و جامعه شناس آمريکايی است که داليل و ريشه های اين جنگ طلبی و                 
زورگويی را بررسی می کند و می تواند در اين شرايط به درک بهتر و روشنـتـر ايـن            

 . سياستها ياری کند



تنها ابرقدرت؛ اما عاری از قدرت واقعی،  :   رسيد
رهبر بی اعتبار و بدون پيرو دنـيـا، کشـوری            
سرگردان در وادی پر ابهام جهاني که قادر بـه      

 . کنترل آن نيست
جنگ ويتنام چه بود؟ در اساس، اقـدام مـردم        
ويتنام بود برای پايان دادن به استعمار و بنای         

از نظر جغرافيای سياسی، بـه  . حکومتی مستقل 
هر حال، اين جنگ نشانهء طرد وضعيتـی بـود      

آن را تحميل کرده بود، طرد از جانب        "   يالتا" که  
اگر ويتـنـام بـه       .   مردم به اصطالح جهان سوم    

صورت سمبلی پر قدرت درآمد، به اين دلـيـل           
بود که واشنگتن به نحوی ابلهانه تمـام قـدرت          
نظامی خود را در اين جنگ بـه کـار گـرفـت،               

اما، ويتنام فقـط    .   چيزی که مانع شکستش نشد    
يک شکست نظامی نبود، به اعتبار و حـيـثـيـت            

جنگ، ضربهء  .   آمريکا لطمه ای شديد وارد کرد     
وحشتناکی به سلطهء اقتصادی اياالت مـتـحـد         

اين نبرد بسيار گران تمام شد و کمابـيـش          .   زد
 ۱۹۴۵ذخيره های طالی آمريکا را که از سـال       

مضافا بـه  .   به بعد حجمی انبوه يافته بود، بلعيد      
اينکه، تحمل چنين مخارجی برای آمريکا سخت       
بوده بخصوص در زمانی که اروپای غربـی و     
ژاپن از رشد اقتصادی برق آسايی بهره مـنـد         

. اين، پايان برتری اقتصادی آمريکا بـود .   بودند
، هر سه بلوک تقريبا مسـاوی  ۶۰از پايان دههء  

 . بوده اند
حمايت از مردم ويتنام، يکی از عـوامـل مـهـم             

اما شصـت و    .    بود ۱۹۶۸انقالبات جهانی سال    
هشتيها تنها هژمونی آمريکا را محکـوم نـمـی           
کردند، بلکه تبانی پنهانی شوروی با آمريکا را         

را رد مـی      "   يالـتـا  " آنها  .   هم محکوم می کردند   
اين محکوم کردن، آنهـا را، بـه طـور             .   کردند

کامال منطقی، سوق می داد به سـوی افشـای            
ارتباطات سياسی تنگاتنگ با اتحاد شوروی، و       
به عبارت ديگر و در اکـثـر مـوارد، احـزاب                

 همچنيـن  ۱۹۶۸اما انقالبيهای  .   کمونيست سنتی 
به ساير اجزای چپ سنتی هم حمله می کردند؛         
به جنبشهای رهائيبخش جهان سـوم، احـزاب         
ســوســيــال دمــوکــرات اروپــای غــربــی و          

 (New Deal)"طرح نوين"دموکراتهای طرفدار 
در اياالت متحد، و آنها را نيز متهم می کـردنـد           
به تبانی و معامله با آنچه که از آن به عـنـوان             

 . نام می بردند" امپرياليسم آمريکايی"
را "   يـالـتـا   " ، مشروعيت توافقهای   ۶۸حرکتهای  

هـمـانـهـايـی کـه         .  باز هم بيشتر مخدوش کرد 
اياالت متحده براساس آن نظم جهانی را بـنـا            

همچنان که موقـعـيـت شـکـنـنـدهء            .   کرده بود 
، بـه مـثـابـه تـنـهـا              " ليبراليسم سانتـريسـت   " 

ايدئولوژی مشروع جهـانـی، را هـم بسـيـار              
 نتايج مستقيم   ۱۹۶۸اگر انقالبات   .   تضعيف کرد 

سياسی بسيار اندکی داشت، در عوض، در زمينه        
های ژئوپلتيک و روشنفکری دستاوردهای عظيم      

ليـبـرالـيـسـم      . " و برگشت ناپذيری به همراه آورد     
 ۱۸۴۸، قدرتی را که از زمان انقالبات     " سانتريست

اروپا به دست آورده بود، از دست داد، قـدرتـی            
که به او اجازه می داد به همان اندازه مـحـافـظـه            

در عـمـل،     .   کاران را جذب کند که راديکالـهـا را         
موضع ايدئولوژيک رسمی اياالت مـتـحـد ضـد            
فاشيسم، ضد کمونيسم و ضد استعماری هر چه        

 . بيشتر در دنيا بی اعتبار می شد
، دو نتـيـجـهء    ۷۰بحران اقتصادی جهانی در دهه    
رکـود بـاعـث      :   مهم برای آمريکا در بـر داشـت        

" توسعه گرايی " تسريع فروريختن ايده و سياست      
ايده ای که به موجب آن هـر کشـوری مـی        .  شد

توانست عقب افتادگی خود را جبران کـنـد، اگـر            
دولت آن کشور می توانست سياستهای متناسب       
اتخاذ کند، نظری که پايه ايدئولوژيک جنبشـهـای         
. چپ سنتی را که در قدرت بودند تشکيل می داد          

اين رژيمها، يکی بعد از ديگری خود را با بحرانها         
و آشوبهای اجتماعی روبرو يافتند؛ مـثـل نـزول           
سطح زندگی، مقروض شدن رو بـه تـزايـد بـه              
. نهادهای مالی بين المللی، و کاهش اعتـبـارشـان         

، اياالت متحد وانمود می کرد کـنـتـرل    ۶۰در دهه   
جريان رهايی کشورهای جهان سوم از استعمـار   
را در دست دارد؛ با کنترل اغتشاشات اجتمـاعـی          
و تفويض آرام قدرت به دولتهای توسعه گـرا و            

از اين ببعد، ما شاهد از هم   .   البته به ندرت انقالبی   
گسيختگی نظامهای مستقر شده، باال رفتن ميزان       

هر .   نارضايتيها، و راديکالتر شدن مواضع هستيم 
بار که اياالت متحد اقدام به دخـالـت کـرد، بـه                

 . لبنان، گرنادا، پاناما و سومالی: شکست انجاميد
در حالی که اياالت متحـد سـرگـرم مسـايـل و                
. مشکالت ديگر بود، اتحاد شوروی فرو ريـخـت         

درست است که رونالد ريگان، اتحاد شوروی را         
می ناميد، و در هيجان زدگيهای      "   امپراتوری شر " 

ناگهانی خود، فراخوان انهدام ديوار برلين را هـم         
صادر کرده بود، اما در واقع، اين، چـيـزی جـز              
رجزخوانی محض نبود و مطمئنا اياالت متحد در        

در .   سقوط اتحاد شوروی هيچ تأثيـری نـداشـت         
حقيقت، اگر اتحاد شوروی و امپراتوری اش در          
اروپای شرقی سقوط کرد، به همان انـدازه کـه            
مربوط به اين بود که چپ سنتی تمام محبوبـيـت           
و اعتبار توده ای خود را از دسـت داده بـود،                
همچنين برای اين بود که ميخائيل گورباچف مـی         

و بـا    "   يـالـتـا   " خواست رژيم خود را با انـحـالل       
پـروسـتـرويـکـا و        ( ليبراليـزاسـيـون داخـلـی          

گورباچـف مـوفـق شـد         .   حفظ کند )   گالسنوست
را از بين ببرد، اما نتوانست اتحاد شوروی        "   يالتا" 

 . را نجات دهد
در سرگشتگی و حيرت ناشی از اين فـروپـاشـی           

 -۱۹۴۹محاصرهء برلـيـن در        :   سخت گرفتار آمد  
، و بـحـران       ۱۹۵۰  -۱۹۵۳، جنگ کـره در        ۱۹۴۸

البته، در هر يـک از ايـن         .   ۱۹۶۲موشکی کوبا در  
بحرانها، طرفين موفق شدند وضعيت مـوجـود را          

به عالوه، هر بار که شوروی با بحرانی        .   حفظ کنند 
سياسی در رژيمهای دست نشاندهء خود روبـرو         

، مجـارسـتـان     ۱۹۵۳می شد؛ مثل آلمان شرقی در       
 و لـهـسـتـان در          ۱۹۶۸، چکسلواکی در    ۱۹۵۶در  

، اياالت متحد دخالتی بيشتر از حد تبليـغـات          ۱۹۸۱
هـر  " نمی کرد و می گذاشت تا شوروی، کمابيش،          

الـبـتـه، ايـن       .   مشکل را حل کـنـد     "   جور می خواهد  
. انفعال، زمينه های اقتصادی را شامل نـمـی شـد         

واشنگتن از فضای جنگ سرد بـرای بـازسـازی            
وسيع استفاده کرد؛ ابتدا در اروپای غربی و بـعـد           

: منطق آمريکا در اين باره روشـن بـود          .   در ژاپن 
برتری عظيم باروری توليد در آمريکا به چـه درد       
می خورد هرگاه بقيه جهـان نـتـوانـد تـقـاضـای                
متناسب جهت جذب اين توليدات را فـراهـم آورد؟      
بازسازی اقتصادی همچنين کمـک مـی کـرد تـا              
کشورهايی که از کمکهای آمريکا برخـوردار مـی          

احسـاس  .   شدند، روابطی به نفع آمريکا ايجاد کننـد    
مديون بودن به اياالت متحد، باعث می شـود کـه             
اين کشورها، وارد معاهدات نظامی با آمريکـا هـم           
بشوند و از آن مهمتر، از نظر سياسی، مـطـيـع و              

 . فرمانبردار آن شوند
در اين ميان، عامل ايدئولوژيک و فرهنگی بـرتـری          

در اين  .   طلبی آمريکايی را هم نبايد دست کم گرفت       
ترديدی نيست که بالفاصله بعد از جنگ است کـه           
وجهه عمومی و محبوبيت کمونيزم افـزايـش مـی           

امروز گرايش ما بر اين است که تعداد قـابـل     .  يابد
مالحظه آرای کمونيستها را در انـتـخـابـات آزاد             
بلژيک، فرانسه، ايتاليا، چکـسـلـواکـی و فـنـالنـد               
فراموش کنيم، همچنين گرايش و عالقـه مـوجـود،         
نسبت به آن، در کشورهای آسيا و آمريکای التين         
را، بدون اين که از چين، يونـان و ايـران حـرف                
بزنيم که انتخابات آزاد نبود ولی احزاب کمونيست        

واکنش آمريکا، بـه    .   بسيار با نفوذ و محبوب بودند     
راه انداختن يک جبهه وسـيـع تـبـلـيـغـات ضـد                  

با نگاهی به گذشته، به نظر می آيد      .   کمونيستی بود 
واشنگتن نـقـش   :   که اهداف اين تهاجم برآورده شد  

را به دست آورد، همانـگـونـه      "   دنيای آزاد " رهبری  
ضد " و " ترقيخواه"که اتحاد شوروی رهبر اردوگاه  

 . شد" امپرياليست
پيروزی آمريکا در کسب هژمونی جهانی، بعـد از          

چـهـار   .   جنگ، نطفه شکست او را با خـود داشـت          
: اتفاق سمبليک اين مسير را به تصوير مـی کشـد           

، فروريـخـتـن ديـوار        ۱۹۶۸جنگ ويتنام، انقالبات    
، و عمليات تروريستی سپـتـامـبـر         ۱۹۸۹برلين در   

هر يک از اين اتفاقات، بر تأثـيـرات اتـفـاق          .   ۲۰۰۱
قبلی می افزود تا به شرايط امروز اياالت مـتـحـد             

    ۱۳ صفحه

 ۱۳۸۲فروردين  ماه     ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



طلبان که طی مدتی طوالنی، حـتـی از جـانـب            
دولتهای محافظه کار نيز کنار نگه داشته شـده         
بودند، سرانجام بر سياست آمـريـکـا غـالـب             

اياالت متحـده   :   موضع آنها روشن است   .   شدند
برتری نظامی خردکننده ای دارد، و حتی اگـر          
تعدادی از رهبران خارجی معتقد باشند که می        
توانند مانع قدرت نمايی آمريکا بشونـد، هـيـچ           
کاری نمی توانند بکنند، و اگـر هـم آمـريـکـا                
خواست خود را تحميل کند، واکنـشـی نشـان            

جنگ طلبان فکر می کـنـنـد ايـاالت            .   نمی دهند 
متحده به دو دليل بـايـد بـه مـثـابـه قـدرت                   

اول اينکه هيچکـس هـيـچ      :   امپراتوری عمل کند  
حرفی نخواهد زد، و ديگر اينکه اگر قدرت خود         
را نمايش ندهد، بيش از بيش به حاشيه رانـده           

 . خواهد شد
تا امروز، موضع طرفداران جنگ در سه زمينـه    

حـملـه نـظـامـی بـه           :   خود را نشان می دهـد      
افغانستان، حمايت از اسرائيل در اقـدامـاتـش          
برای امحاء دولت فلسطين، و اشغال عراق کـه          

جنگ طلبان در حـوادث  .   در مرحله تدارک است  
اخير نشانه های اين را می بيند که مخالفت بـا            
اقدامات آمريکا، اگرچه بيشک وجود دارد، امـا         
 . اساسا از حد اعتراضات لفظی فراتر نمی رود

نه اروپای غربی، نه روسيه، چين يا عربستـان         
سعودی، به نظر نمی آيد که واقعا برای قـطـع            

و اين برای .   رابطه با اياالت متحده آماده باشند     
جنگ طلبان دليلی است بر اينکه واشنگتـن هـر          

بـا ايـن     .   طور می خواهد می تواند عمـل کـنـد      
شيوه و با اين ارزيابی ار جانب آنهـاسـت کـه         
اگر ارتش آمريکا عراق را اشغال کند و يـا در            
نقاط ديگر دنيا دخالت کند هيچ اتفـاق مـهـمـی          

از شگفتيهای قضيه اين کـه       .   روی نخواهد داد  
امروز تفکر جنگ طلبان با چپ بين الملـلـی در            
اين مورد يکی شده است، با آنها که تمام وقـت           
عليه سياست آمريکا هياهو می کـنـنـد چـون             
تصور می کنند که شانس پيروزی واشنـگـتـن          

 . زياد است
اما، تفسيرات جنگ طلبان غلط است و فقط بـه           
سقوط کشورشان کمک می کند، روند تضعيف       
تدريجی را تبديل به يک سقوط نـاگـهـانـی و              

به طور خيلی مشخص، اقدامـات   .   شديد می کند  
طرفداران اعمـال زور، بـه داليـل نـظـامـی،                
. اقتصادی و ايدولوژيک، به شکست می انجامد      

بی هيچ ترديدی قدرت نظامی، هنوز بزرگتريـن    
برگ برندهء اياالت متحده است، و در واقع هـم          

 . تنها برگ برنده آن
امروز، اياالت متحد قويترين قوای نظامی دنيـا        
را در اختيار دارد و با توجه به اظهارات اخيـر           
در مورد تکنولوژی جديد نظامی، پـيـشـرفـت           
آمريکاييها در اين زمينـه، بسـيـار فـراتـر از             

مجموعهء پيشرفتهايـی اسـت کـه در دهسـال              
آيا اين به اين معنی است که با        .   گذشته داشته اند  

حمله به عراق می تواند سريعـا ايـن کشـور را               
و با ثـبـات را     "   دوست" اشغال کند و يک حکومت  

. به کار بگمارد؟ احتمالش بسيار ضعـيـف اسـت          
فراموش نکنيم که در سه جنگ مهـم کـه ارتـش              

 تاکنون در آن درگير بـوده       ۱۹۴۵آمريکا از سال    
، يکی به شکست انجاميـد و    )کره، ويتنام و خليج( 

هـيـچ چـيـز       .   در دو ديگر نيـز بـردی نـداشـت           
 . افتخارآميزی در اين زمينه وجود ندارد

همچنين بايد ظرفيت مردم آمريکا را برای تحمـل         
آمريکاييها همـواره  .   در نظر گرفت  "   عدم پيروزی " 

بين شور و حرارت وطنپرستی، که همـيـشـه در         
زمان جنگ به نفع رؤسای جمهور بوده، و تمايـل          

از .   عميق به انزواطلبی از بقيه جهان نوسان دارند   
، هر بار که از تلفات انسانی افزايش يافـتـه،   ۱۹۴۵

چـرا  .   احساسات وطنپرستانه عقب نشسته اسـت     
امروز واکنشها بايد متفاوت باشد؟ و حتـی اگـر           

) که تقريبا هميشه غيرنظامی هستنـد     ( جنگ طلبان   
نسبت به افکار عمومی بی تفـاوتـی نشـان مـی              
دهند، در مورد ژنرالها اينطور نيست، آنها هـنـوز          

 . شکست سخت ويتنام را فراموش نکرده اند
 ،   ۸۰و از جبهه اقتصادی چه بايد گفت؟ در دهه          

کارشناسان آمريکايی با جار و جنجال بسيار از         
در سالهای  .   معجزه اقتصاد ژاپنی حرف می زدند     

، با پيش آمدن مشکالت اقتصـادی در ژاپـن            ۹۰
با اين وجود، بعد از ارزيابی مبالـغـه         .   آرام شدند 

آميز پيشرفتهای ژاپن، امروز حکومت آمريکا بـه        
نحوی افراطی به خود اطمينان دارد و گويا قـانـع           

امـا،  .   شده که حاال ديگر ژاپن بسيار عقـب اسـت          
واقعا هيچ چيز اينهمه پيروزنمايی را توجيه نمـی         

 . کند
نـيـويـورک    " به اين قسمت کوتاه که از نشـريـه            

 برگرفته شده تـوجـه     ۲۰۰۲ آوريل ۲۰در  "   تايمز
يک البراتوار ژاپنی سريعترين کامـپـيـوتـر     :   " کنيد

يک دستـگـاه بسـيـار       .   دنيا را به کار گرفته است   
کامل که قدرت محاسبـه اش مـعـادل بـيـسـت                
کامپيوتر قوی و سريع آمريکايی است و بسـيـار          
باالتر از آخرين رکورددار، يعـنـی کـامـپـيـوتـر              

نشـان مـی     [ . . . ]   اين پيـروزی    . قرار دارد. و.ام. ب
دهد که مسابقه تکنولـوژيـک کـه بسـيـاری از                
مهندسان آمريکايی فکر می کنند آنـرا بـه حـد               
غيرقابل دسترسی ترقی داده اند، بسيار دور از          

: مقاله، سپس تأئيد می کند کـه       " .   اين مرحله است  
در اين دو کشور    "   اولويتهای علمی و تکنولوژيک   " 

 . يکسان نيست
کامپيوتر ژاپنی برای محاسبه تغـيـيـرات جـوی            
ساخته شده، و کامپيوترهای آمريـکـايـی بـرای           

ايـن  .   اينکه بتوانند کار اسلحه را بهبود ببخـشـنـد         
تضاد، خالصه کنندهء يکی از قديمی ترين حقايق         

ناگهانی، اياالت متحد قادر نشد که نـتـايـج آن را              
سقوط کمونيزم، سقوط ليبـرالـيـزم را         .   کنترل کند 

نيز با خود داشت؛ يعنی از بين رفتن تنها تـوجـيـه             
ايدئولوژيک برتری آمريکايی، توجيهی که حتی از        
حمايت ضمنی مخالفان ظاهری ليـبـرالـيـزم نـيـز             

نتيجهء آنی و مستقيم اين از دست       .   برخوردار بود 
دادن مشروعيت، اشغال کويت توسط ارتش عـراق       

هنوز معتبر بود، هرگز صدام "   يالتا" اگر پيمان   .   بود
حسين جرأت دست زدن به چـنـيـن اقـدامـی را                

با نگاه به گذشته، متوجه می شـويـم کـه        .   نداشت
دخالت نظامی آمريکا در جـنـگ خـلـيـج، بـرای                 
بازگشت به وضعيت موجود، پس از وقوع حادثـه،         

ولی آيا يک قدرت هژمونيک مـی تـوانـد از              .   بود
هيـچ  " مسابقه با يک قدرت منطقه ای، آنهم با نتيجه        

احساس رضايت کند؟ صدام نشان داد که       "   به هيچ 
می توان مرافعه ای با واشنگتن بـه راه انـداخـت              

اقـدام  .   بدون اين که نتيجه مهمـی داشـتـه بـاشـد            
تحريک آميز صدام، حتی بيش از شکست ويتـنـام،       
راست آمريکا و به عبارت درست تر، جنگ طلـبـان     

و اين، روشن می کـنـد       .   آمريکا را جريحه دار کرد    
اشـغـال   :   که چرا امروز، آنها فقط يک هدف دارنـد         

 . عراق و نابودی رژيم حاکم بر آن
بـه  .   شوک و واکنش.  سپتامبر فرا می رسد۱۱بعد،  

 سپتامبر ۱۱رغم آن که بعضيها می گويند، عمليات        
 ، قدرت آمريکا را بطور بيسابقه ای به لـرزه      ۲۰۰۱

بانيان اين عمليات، قدرت بزرگ نـظـامـی    .  در آورد 
بلکه اعضای يک نيروی نظامی غيردولـتـی        .   نبودند

بودند با انگيزه ای بسيار قوی، پـول زيـادی در              
اختيار داشتند، به اضافهء طـرفـداران فـداکـار و             

بطور .   معتقد، و يک پايه محکم در حکومتی ضعيف       
خالصه، از نظر نظامی، آنها هيچ بودند ولی با ايـن           
وجود، توانستند عمليات گستاخانه ای در خـاک           

 . آمريکا انجام دهند
، زمانی که جرج بوش بـه قـدرت          ۲۰۰۱در ژانويه   

رسيد، سياست خارجی کلينتون مورد انتقاد شديد       
بوش و مشاورانش با وجود عـلـم     .   وی قرار گرفت  

و اطالع کامل هرگز نپذيرفتند که سياست انتـخـاب          
شده توسط کلينتون، همانی بوده که همه رؤسـای         
جمهوری آمريکا؛ از جرالد فورد گرفته تا رونـالـد           

سياست دولت بـوش  .   ريگان و بوش پدر داشته اند 
کـافـی   .    سپتامبر هم همين بـوده اسـت      ۱۱قبل از   

است برخورد کاخ سفيد را با سقوط هـواپـيـمـای           
، در   ۲۰۰۱جاسوسی آمريکا در چين، در آوريـل         

نظر بگيريم تا بفهميم که احتياط کلمهء کليدی بوده         
 . است

جنگ بـا   .    سپتامبر، بوش تغيير جهت داد     ۱۱بعد از   
به آمريکاييها اطمينان داد     .   تروريسم را اعالم کرد   

وجـود  ]   اين جنگ[ هيچ ترديدی در مورد نتيجه      " که  
و به همه دنيا اعالم داشت که از اين پس دو         "   ندارد

جنـگ  .   يا با آمريکا و يا عليه آن      :   حالت بيش نيست  

    ۱۴ صفحه

 ۱۳۸۲فروردين  ماه     ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



کنند و يا نمی خواهند مستقيما در مقابـل کـاخ            
سفيد قرار بگيرند، اما همين که کند حرکت مـی          
کنند يا ترديد نشان می دهند، به اياالت مـتـحـد      

در واکنش بـه ايـن روش،          .   آسيب می رساند  
اياالت متحد می خواهد نظر خود را با نـخـوت           
به آنها تحميل کند، و نخوت، تأثيرات شـومـی           

استفاده افزونتر از نفوذ خود برای تأمين     .   دارد
مقاصد، در نهايت به کاهش بيشتر ايـن نـفـوذ            
می انجامد و باعث رشد کينه و بـغـض مـی               

 . شود
در جريان دو قرن اخير، اياالت متحد سرمايهء        

امـا در    .   ايدئولوژيک بسيار زيـادی انـدوخـت       
زمان حاضر، آنرا به اسراف خرج مـی کـنـد،             
حتی سريعتر از خرج مـازاد طـالهـايـش در              

 . ۶۰سالهای 
در دهسال آينده، دو امکان در مقابل آمـريـکـا            

يا راه جنگ طلبان را پيش می گـيـرد         :   وجود دارد 
با نتايج بسيار منفی برای همه و بخصوص برای         

و يا متوجه می شود که اين رفتار بسيار   .   خودش
به نظر می رسد که حق انـتـخـاب        .   بدفرجام است 

پرزيدنت بوش بسيار محـدود اسـت و ايـاالت             
متحد، به مثابه نيروی محرک سياست بين المللی،        

 . احتماال به سقوط خود ادامه می دهد
سئوال واقعی اين نيست که آيا ابرقدرت آمريـکـا          
در حال زوال است يا نه، سئوال اينست کـه آيـا            
اياالت متحد می تـوانـد راهـی بـرای سـقـوط                 
آبرومندتری پيدا کند، بدون ضرر و زيـان فـوق           

 . العاده بيشتر برای جهان و برای خود آمريکا
 
 

قدرت مسلط نيروی خود    .   تاريخ برتری طلبی است   
بر روی نظاميگری متمرکز )   حتی به ضرر خود  ( را  

می کند، در حالی که آنکه می خواهد جايگزيـن او            
شود بر روی اقتصاد متمرکز مـی شـود؛ آنـچـه              

قبال ايـن در    .   هميشه بيشترين بهره را داشته است 
مورد اياالت متحد صدق می کرد، حـاال چـرا در              
مورد ژاپن چنين نباشـد، شـايـد در چـارچـوب               

 اتحادی با چين؟ 
در .   در خاتمه، باقی می ماند قلمرو ايـدئـولـوژيـک          

حال حاضر، اقتصاد آمريکا نسبتا ضعـيـف اسـت       
بخصوص اگر مخارج گزاف نظامی را در نـظـر             

بـه  .   بگيريم که استراتژی جنگ طلبان در بـر دارد         
عالوه، واشنگتن از نظر سياسی همچنان مـنـزوی          

) به جز اسرائيـل ( هيچکس، يا تقريبا هيچکس .   است
موضع جنگ طلبانه را عاقالنه و شايسته تشويق و         

کشورهای ديگر يا احتياط مـی      .   پشتيبانی نمی داند  

    ۱۵ صفحه
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از طرف ديگر به نقل از نيويورک تايمز، دولـت          
بوش اعالم کرده که از هفته آينده تالش بـرای          
يافتن رهبران عراقی که در گرداندان دولت بـه         

در همين  !   آمريکا کمک کنند را آغاز خواهد کرد      
گفت که آمـريـکـا در پـی            ”ولفوويتز“ارتباط  

تماس با رهبران محلی و مذهـبـی و يـافـتـن               
 ”معروف و معتـبـر   “کسانی که از نظر آمريکا      

 “کارنامه ای در خور توجه دارنـد        “بوده و   
به نظر می رسد که ميان وزارت دفـاع          .   هستند

و وزارت کشـور بـه           ”رامز فلد “به رهبری  
اختالفات جدی در باره آينـده        ”پاول “رهبری  

، ژنـرال     ”رامز فلد “کانديد    .   عراق وجود دارد  
، پست رهبـری دولـت       ”جی گارنر “بازنشسته  

دعـوا در حـال       .   موقت را بدست آورده اسـت     
حاضر بر سر کانديد عراقی دولـت مـوقـت ،             

، است که به شـدت از جـانـب           ”احمد چلبی “
ولـفـو ويـتـز        ”و“ديک چـيـنـی       ”،”رامز فلد “
در يـک اقـدام         “چلبی    “.   حمايت می گردد  “

ناگهانی همراه  با هفتصد نفر مسلح بـه سـالح        
های سبک توسط هوا پيما های آمريکايی  بـه           

ادعا مـی   ”ولفو ويتز“.   شهر ناصريه برده  شد   
 ۱۰۰۰۰کند که وی در آنجا موفق شده حـدود           

اثـری آرام     “نفر را به دور خود جمع کرده و         
معاون رئـيـس   !  داشته است “بخش بر جمعيت  

با تائيد اينـکـه      ”پيتر پيس “ستاد ارتش، ژنرال    
آمريکايی ها تعدادی از مخالفان رژيم عراق را       

 ”: به جنوب اين کشور آورده اند، گفت کـه               
اينان پايه گذاران ارتش آزادی بخش عراق در         

 “. آينده هستند
رهبر کنگره ملی عـراق ، بـانـکـدار و                ”چلبی“

تحصيل کرده  آمريکا اسـت و در سـی سـال                
وی .   گذشته در اردن و آمريکا زندگی کرده است       

بوده و ورود او       “رامزفلد  “مورد حمايت گروه    
و هفتصد مرد مسلح  به جنوب  عراق بدون تاييد           

ظاهرا .   و اطالع  وزارت کشور صورت گرفته بود       
موافق نبوده و معـتـقـد        ”چلبی“با   ”کالين پاول “

است که وی در عراق از پايـگـاه الزم مـردمـی               
 .برخوردار نيست

 
 اما رئيس آمريکايی حکومت بعدی عراق کيست؟

نـمـی   .   پرزيدنت، نايب پادشاه، فرماندار، کالنـتـر      
، ژنـرال    ”جی گـارنـر  “توان دقيق گفت که عنوان    

بازنشسته آمريکا که قرار است رهبری عراق را         
. پس از صدام به عهده بگيرد را چه بايد گذاشـت           

 هماهنگ کـنـنـده       “او خود ترجيح می دهد او را        
اين نام بی طرفانه شـغـل   .   بنامند “دستگاه اداری  

 دفـتـر کـمـک هـای            “آتی او به عنوان رياست      
است که پـنـتـاگـون بـرای          “انسانی و بازسازی    

 ميليون عراقی پس از پايان جـنـگ   ۲۳حکومت بر   
برای سازمان دهی  کـمـک هـای انسـانـی و                  
زمامداری معامله پر منفعت بازسـازی تشـکـيـل           

 . داده است
او پيشينه ای   .   بسيار جالب است   ”گارنر“پرونده  

جالب درعمليات کمک های انسانی تحت حمـايـت         
سازمان ملل داشته  و نقش مهمی در حمايـت از            
کردهای شمال عراق پس از جنگ خليج در سـال     

 “فراهم آوری رفاه    “ در عملياتی به نام        ۱۹۹۱
آنچه که امروز بسيار مهم اسـت  .   ايفا کرده است   

تـامـی   “اين است که او بر خالف همکارش ژنرال       
که احتماال فرماندار نظامی عراق خواهد   “فرانکس  

شد، لباس نظامی را در آورده و به عنوان فـردی           

حمله به عراق فصل جديدی را در روابـط بـيـن               
تغيير دولـت و سـر کـار            .   المللی باز کرده است   

آوردن حکومت های دست نشانده پديده جـديـدی         
نيست، ولی آنچه امروز در عـراق رخ مـی دهـد               
عريان ترين شکل تجاوز و دخالت در امور داخلـی          

دولت بوش، خمينی وار، از      .   کشورهای ديگر است  
ابتدا به روشنی اعالم کرده بود که پس از پـايـان             

. خـواهـد کـرد      “دولت تعـيـيـن       “جنگ در عراق      
باالخره پس از حدس و گمان های بسيار رئـيـس            

بنـا  .   آمريکايی و عراقی دولت آينده تعيين گرديدند      
) معاون وزيـر دفـاع     (   به گفته رامزفلد و ولفو ويتز     

پس از پايان    ”جی گارنر “ژنرال بازنشسته ارتش،    
جنگ حاکميت را به دست خواهد گـرفـت تـا بـه                
همراه همکاران عراقی خود زمينه را برای ايـجـاد            

ولـفـو    “. دولتی انتخابی از طرف مردم آماده نمايد 
در مصاحـبـه ای اعـالم کـرد کـه مـدل                   ”ويتز

پيشنهادی پنتاگون تشکيـل وزارت خـانـه هـای             
موازی تحت کنترل عراقی ها و آمريکايی هـاسـت          
که البته بخش آمريکايی آن رهبريت را بـه دسـت            

مسئوليت کـارهـای اداری مـثـل خـدمـات              .   دارد
بهداشتی، تامين برق و آب و غيره به تـدريـج بـه              

وی گفت که ژنـرال    .   عهده عراقی ها قرار می گيرد     
که هم اکنون جنگ در عـراق را          “تامی فرانکس    “

شهرداری “رهبری می کند زنجيره ای از جلسات          
را تشکيل می دهد که در آن معتمدين محلی و    ”ها

بدين ترتيب  .   نيروهای موتلفين شرکت خواهند کرد    
آمريکا اميدوار است که زمينه را بـرای تشـکـيـل            

 . دولتی منتخب مردم فراهم نمايد

 

 رهبر آمريکايی عراق کيست؟
 مهرنوش کيان: ترجمه و اقتباس



کامال واضح اسـت کـه       .   را باخته است  )   کشور
و بقيه دست باال را دارنـد   ”چينی“،  ”رامزقلد“

و معتقدند که چون جنگ را به تنهـائـي پـيـش              
برديم، منفعت های بعدی را نيز بايد به تنهائـي          

مهره آنان است و به همه ايـن       ”گارنر“.   ببريم
 “. سياست ها کامال معتقد است 

بجز روابط محکم با پـنـتـاگـون، بـه             ”گارنر“
عنوان ارتشی سابق، به جناح راست جمهـوری        

دوستی او بـا مـعـاون        .   خواه ها وابسته است   
، به دوران شرکت    ”ديک چينی “رئيس جمهور،   

، يعنی هنگامی کـه   “تامين رفاه  “او در برنامه  
 ”بـوش پـدر     ”وزير دفاع در دولـت     “چينی  “
بـا    ”رامز فلـد  “بود بر گشته و رابطه اش  با       

همکاری در برنامه سياست دفـاع مـوشـکـی            
 .عميق تر گرديد

اين روابط شرکت های غير آمريکائي را نگران        
آن ها معتقدند که آمريکايـی هـا         .   ساخته است 

می خواهند بدون توجـه بـه سـازمـان مـلـل                 
قراردادهای بازسازی را ميان خـود قسـمـت           

يک شرکت وابسته به کمپـانـی قـديـمـی            .   کنند
اخـيـرا    ”هالی بـرتـون   “به نام   “ديک چينی   “

موفق به دريافت قـراردادی بـرای خـامـوش            
. کردن آتش چاه های نفتی در عـراق گـرديـد            

الزم به يادآوری است که اين شرکت پس از          (   
دريافت قرارداد متخصصان کويتی که در حال       
خاموش سازی چاه ها بودند را از محـل دور           

کـه   ”بشـتـل   ”و  ”هالی بـرون  “)     کرد، مترجم 
دارای روابط قوی با جمهوری خواهان هستنـد        
در ليست نهائي شرکت هايی که می توانند در          

 ميليون دالری بـرای بـازسـازی،         ۹۰۰برنامه  
 . شرکت کنند ، قرار داشتند “گارنر “تحت نظر 

شرکت های  انگليسی  پس از اعـتـراضـات و               
البی فراوان باالخره موفق شدند يک انگليـسـی         

وارد نـمـايـنـد و وزيـر             ”گارنر“را در دفتر    
بازرگانی برای شرکت بيشتر انگـلـيـسـی هـا            

 . همچنان اقداماتی را انجام می دهد
اما کنترات گيرندگان می گويند که  به تـقـاضـا          
های آنها برای شرايط قراردادها پاسخی داده        

ما از اين بـابـت    “:   يکی از آنان گفت .   نمی شود 
پشت پرده دعوای عظيـمـی بـر         .   نگران هستيم 

تـمـامـی     ”اشـتـل   ”و ”هالی برن  “سر اين که    
قراردادها را می گيرند در جريان است و مـا            
هم نمی توانيم با مردم ارتباط مستقيم برقـرار         

 “. کنيم
اما نگرانی ها از اين مسائل فـراتـر مـی رود،              

، ”رامـزفـلـد   ”بـا  ”گـارنـر  “بخصوص اگر کار     
اقدامات تجاری و عقايدش در باره اسرائيل را         

رئيس کميـسـيـون      ”رامز فلد “.   در نظر بگيريم  
بررسی  خطر موشک های باليستيـکـی بـرای           

 به کنگره گزارشی در      ۱۹۹۸آمريکا بود و  در      
در ايـن     “رامـزفـلـد      “کميسيون . اين باره داد 

گزارش سه کشور را به عنوان کشورهايی کـه         
کـره  :   آمريکا را تهديد می کنند مـطـرح نـمـود           

شمالی، ايران و عراق و بدين ترتيب اوليـن قـدم            
برای طرح کشورهای  مثلث شيطانی و سيـاسـت          

 .مطرح گرديد “استراتژی پيش گيرانه   “
در جنـگ    ”رامزفلد“درچارچوب برنامه    ”گارنر“

در  ”پاتريـوت “ستارگان، بکارگيری موشک های     
 و در طی جنگ خليج شـرکـت         ۱۹۹۱اسرائيل ،در   

داشته و فرمانده دفاع فضايی و اسـتـراتـژيـک             
.  بـود   ۱۹۹۶ تا   ۱۹۹۴ارتش امريکا در سال های      

در “پاتريوت   “پس از آن که کارايی موشک های   
 ”گارنر“ در کنگره  زير سئوال رفت ، ۱۹۹۲سال 

تمامی انتقادات را نادرست دانسته و ادعا کرد که         
 و در عربستـان     ۴۰کار موشک ها در اسرائيل تا       

 ”گارنـر “امروزه  .    درصد مثبت بوده است    ۷۰تا  
 “پاتريوت    “در بخش مالی پروژه موشک های       

جديد، که اخيرا در عراق به کار گرفـتـه شـدنـد،              
، “اس، وای کولمن  “او مديرشرکت .   شرکت دارد 

کنترات گيرنده سيستم های موشـکـی کـه کـار             
پشتيبانی تکنيکی از پروژه های جاری را نيز بـه        

اسرائيل به سيستم جـديـد     .   عهده دارد، می باشد  
اس  “شـرکـت     .   مجهز است ”تير “دفاعی به نام  

! در اين زمينه نـيـز فـعـال اسـت              “وای کولمن   
بر اجرای برنامه توسعه اين سيستم هـا      ”گارنر“

 درصد توسـط آمـريـکـا         ۸۰که به نظر برخی تا      
 . تامين مالی شده بود، دست اندر کار بود

با اسرائيل بـه بـرنـامـه هـای              ”گارنر “رابطه  
 او   ۲۰۰۰در اکـتـبـر      .   موشکی محدود نمی شود   

اسرائيل در مقابله    “:   بيانيه ای که اظهار می کرد       
مورد حمايت رهـبـری      )   تروريسم( با خطر جدی    

فلسطينی ها با خويشتن داری بسيار عمل کـرده          
 سازمان تهيه کـنـنـده ايـن بـيـانـيـه                 “  . است

 ”چينـی “که  “انستيتوی يهودی امورامنيت ملی     “
.  از اعضای آن هسـتـنـد، بـود       ”ريچارد پرل ”و

به  “پرل  “قابل توجه است که همين هفته گذشته    
 ميليون دالربرای کمک  به سر       ۷۲۵دليل  دريافت    

گيری يک معامله با شرکت ورشکـسـتـه تـلـفـن              
مجبور به استعفا از پسـت         “گلوبال کراسينگ   “

 رئيس يکی از کميته های اصلی  مشـاور          ( خود  
 .گرديد)   رامزفلد 

بدون اين همه نيز مسلما کسی انتـظـار نـداشـت             
پرچمدار بازگشت دموکـراسـی در       ”جی گارنر “

عراق گردد ولی کارنامه وی جای هرنوع شک و          
 .ترديدی را از ميان بر می دارد
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از طرف ديگر او ارتـبـاط       .   غير نظامی عمل می کند    
بسيار نزديکی با تندروها يعنی  وزير دفاع آمريکا،         

و مـعـاون    ”پل ولفو ويتز ”، معاون وی”رامز فلد “
که طرفدار سـيـاسـت       ”ديک چينی  ”رئيس جمهور 

دور  نگاه داشتن سازمان ملل ، مثل پيش از جنـگ            
 .هستند، دارد

همچنين وی مانند افراد ذکر شده به شدت طرفدار          
اودر شکل دهی به سياست دفـاعـی   .   اسرائيل است 

بحث انگيز آمريکا ، شامل سيستم دفاعی موشکـی         
آمريکا که نقض واضح معاهده ضد موشـک هـای           

.  می باشد، نقش داشته است   ۱۹۷۲باليستيکی سال   
شرکتی که وی در حال حاضر برای آن کـار مـی             
کند، متخصص توليد موشک بوده و منبع مالی آن          
توسط بکارگيری اين موشک ها در اسرائيل و در          

 . حال حاضر در جنگ عراق تامين می شود
با توجه به پيش زمينه وی، آژانـس هـای کـمـک               
. رسانی به  نقش او با ديده شک و ترديد می نگرند         

يـک سـازمـان         ( ”آکس فـام   ”عضو ”فيل بلومر “
عراقی هـا بـايـد بـر          “:   می گويد)   خيريه انگليسی 

عراق حکومت کنند و حکومت موقت بايد تحت نظر         
بدترين حالت ايـن     .   سازمان ملل باشد و نه آمريکا     

است که در راس حـکـومـت عـراق در دوران                  
بازسازی يک آمريکايی يا انگليسی باشـد کـه بـا             
صنا يع  نظامی و يا نفتی نيز ارتباط نزديک داشته           

 ”.باشد
در باره کارآيی ارتش آمريـکـا در     ”گارنر“نظرات  

 “ايفای نقش انسان دوستانه در دوران برنامـه             
او .   در شمال عراق کامال روشن شـد       “تامين رفاه   

گفت که ارتش ابزاری نجات بخش در شکل دهـی           
اما نکته در    .   به عمليات انسان دوستانه آينده است     

اين است که اين برنامه اساسا تحت نظر و حمايـت      
سازمان ملل انجام گرفته بود و جنگی کـه در آن             

 .زمان انجام شد نيز مورد تائيد اين سازمان  بود
و سازمان ملل بسيار    “گارنر  “امروزه رابطه ميان    

اين تنش درجلـسـه بسـيـار سـرد             .   پر تنش است  
اوايل ماه مارس که در طی آن او در بـاره نـقـش               
خود قبل از تـرک آمـريـکـا بـه سـوی کـويـت                     

يکی از مـقـامـات    .   توضيحاتی داد، کامال هويدا بود    
 “:   سازمان ملل پس از پايان جلسـه  گـفـت کـه               

شرکت در اين گردهمايی به منظورايجاد هماهنگی        
سازمان ملل با اين    .   يا مشاوره صورت نگرفته بود    

برخورد موافقت ندارد چرا که عمليات اين سازمان        
مستقل بوده و ما نيازی به مشاوره بـا آمـريـکـا               

آمريکايی ها هم با ما مشاوره نکردند چون    .   نداريم
همگان می دانند که آنها می خواهند بدون شـرکـت           

 “. سازمان ملل عمليات خود را پيش ببرند
عليرغم پيشرفت ها در زمينه نقش سازمان ملل در         
بازسازی از طريق گذراندن قطعنامه ای جـديـد و            
بسط نقش سازمان ملل در برنامه نفت برای غـذا،           
بسياری از مقامات اين سازمان ترديد های عمـيـق       
نسبت به نيات آمريکا و بخصوص دوستان آقـای         

پـاول   “:   يکی از اين مقامات گـفـت      .   دارند ”گارنر“
نبرد داخلی ميان وزارت دفـاع و وزارت      ( اين نبرد 

    ۱۶ صفحه

 ۱۳۸۲فروردين  ماه     ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



    ۱۷ صفحه

 مارس ۲۰برابر با   ( ۱۳۸۱ اسفند ۲۹دولت آمريکا ، از سحرگاه روز   )   ۱
آمريکـا  .   تاکنون جنگ ويرانگری را بر مردم عراق تحميل کرده است)   ۲۰۰۳

عليرغم مخالفت شورای امنيت سازمان ملل، بدون توجه به خواسـت هـای             
جنبش جهانی عليه جنگ با زير پا نهادن ميثاق های بين المللـی بـه عـراق                   

دولت های .   در اين تهاجم ارتش انگلستان نيز شرکت دارد. حمله کرده است   
اسپانيا، استراليا و چند کشور ديگر نيز بر جنگ آمريکا در عـراق صـحـه             

 .گذاشته با آن همکاری می کنند
جنگ آمريکا، جنگی فقط عليه عراق و بـرای فـقـط بـرچـيـدن بسـاط                     

ديکتاتوری در بغداد نه دليل که بهانه و وسيلـه       .   ديکتاتوری در بغداد نيست   
دولت آمريکا با حمله به عراق و دور زدن سـازمـان            .   توجيه اين جنگ است   

 . ملل، جهان را به دوران جديدی از ناامنی ها و جنگ ها سوق داده است
تهاجم آمريکا به عراق، اعالم جنگ دولت آمريکا به تمامی نـيـرو هـای                
صلح دوست و مترقی جهان و آغاز رسميت دادن به اقدامات نظـامـی يـک               

 . جانبه آمريکا در عرصه بين المللی است
  
قربانيان جنگ آمريکا در عراق قبل از همه مردم بـی پـنـاه عـراق            )  ۲
 سال گذشته زير بار تحريم کامل اقتصادی     ۱۲مردم عراق در طول     .   هستند

 درصد اهالی عراق امـروز از      ۶۰عراق از هستی ساقط شده اند و بيش از  
تغذيه می کنند که از طريق فروش کنترل شـده       ”غذا در برابر نفت   “برنامه  

نفت برای خريد مواد غذائی تامين شده و زير نظر سازمان ملل پخش مـی                
. بيمارستان ها فاقد دارو های اوليه مثل آنتی بيوتيک و غيره هستـنـد   .   شود

بيماران سرطانی و نظير آن بدليل محدوديت ورود دارو و تـجـهـيـزات                   
در چنين شرائطی هنوز خـرابـی        .   ضرور پزشکی،  محکوم به مرگ هستند      

 سال پيش بازسازی نشده، دوباره موشک های کروز  ۱۲های بمباران های    
آمريکا بر فراز شهر ها به پرواز در آمده اند و هر شب صد ها تـن مـواد                     
منفجره و بمب بر سر مردم ريخته می شود و صد ها نفر از مردم عادی و                 
غير نظامی جان خود را در زير آوار خانه و کاشانه شـان از دسـت مـی               

تمام خاک عراق به ميدان جنگ تـبـديـل شـده اسـت و سـربـازان                    .   دهند
آمريکائی به هر عراقی که می بينند، از کودک و زن و مرد بـدون اخـطـار              
شليک می کنند و کسانی را که در تالش فرار از جهنم بمب های خوشه ای               

 . در مناطق مسکونی هستند، در گذرگاه های شهر ها قتل عام می کنند
، بهانه الزم بـراي آغـاز          ۱۹۹۱اشغال كويت توسط صدام د رسال       ) ۳

اين جنگ نيز زير عـنـوان   .   را در اختيار آمريكا قرار داد ”نظم نوين“اجراي  
را دنبال مي  ”نظم نوين جهاني“همان هدف تامين    "   رها سازی از ديکتاتور   " 

با پايـان جـنـگ      .     در اين نظم، جهان بر محور منافع آمريکا می چرخد      .   كند
سرد در دهه پايانی قرن گـذشـتـه و بـا فـروپـاشـی اردوگـاه سـابـق                          

در .   سوسياليستی، امريکا به تنها قدرت نظامی نيرومند جهان تبـديـل شـد             
عين حال رهبری بالمنازع آمريکا بر جهان سرمايه داری در دوران جـنـگ              
سرد، عمال موضوعيت خود را از دست داد و همزمان با اهميت يافتن نهـاد               
های بين المللی بر ويرانه های جنگ سرد، استراتژ های اياالت متـحـده بـه           

نـظـم نـويـن        “.   طرح و اجرای سياست حفظ سيادت اين کشور پرداختنـد         
هم زمان با دور جديدی از رقابت در گسترش حوزه هـای نـفـوذ                 ”جهانی

در بازار های جديد، و   )  آمريکا ، اروپا و ژاپن(بين سه قطب سرمايه داری،  
همچنين حوزه هاي نفوذ سياسي بين قدرت هاي جهاني چون روسـيـه و                
چين و اروپا،  از سوی آمريکا مطرح شد که حلقه اصلی آن را کنترل کامـل            
بر منابع اقتصادی و طبيعی در جهان، با استفاده از قدرت نظامی برتر و از              

اين طريق اعمال نفوذ بر روند های رشد اقتصادی و دست يافتن به امکـان               
در اين استراتژی تسلط بر منابع انرژی       .   سلطه بالمنازع بر همه جهان است     

موجود در خاورميانه ، حوزه خليج فارس و دريـای خـزر از اهـمـيـت                      
استراتژيک برخوردار است و جايگاهي حياتی در نيازهای اقتصادی امريکا          

برنامه استـراتـژيـک اعـالم شـده          .   برای سلطه بر منابع انرژی جهان دارد  
امريکا از همان دهه پايانی قرن گذشته، تسلط کامل بر منابـع انـرژی ايـن             

جنگ در افـغـانسـتـان،        .   حوزه جغرافيايی و اعمال کنترل کامل بر آن است        
استقرار نيرو در آسيای ميانه، تمرکز صد ها هزار نفر نيروی مسـلـح در                 

 .خليج فارس و دست آخر اشغال عراق، همه اجزای يک نقشه واحد اند
نيروی نـظـامـی    .   نتيجه جنگ آمريکا عليه عراق از پيش روشن است ) ۴

دولت عراق به هيچ وجه قابل مقايسه با ماشين جنگی آمريکا و انـگـلـيـس                  
اما سقوط  .   آن ها جنگ را تا سقوط حکومت صدام ادامه خواهند داد          .   نيست

ادامه حضور نظامی آمـريـکـا در          .   صدام به معنی پايان جنگ نخواهد بود      
منطقه، خود عامل رشد نظامی گری و رشد و نمو گروه های بـنـيـادگـرای        

ارتش آمريکا به عنوان نـيـروی اشـغـالـگـر، مـورد                 .   اسالمی  خواهد شد   
نفرت از آمريکا گسترده تـر خـواهـد          .   خصومت و حمله قرار خواهد گرفت     

ضـد  " دولت آمريکا در ميان اعراب نـه طـرفـدار آزادی و نـيـروی                  .   شد
، بلکه بر عکس بعنوان حامی بدون قيد و شرط دولت اسرائـيـل              " ديکتاتوری

از يک سو، و مدافع حکومت های ديکتاتور منطقه از جمله صدام حسين از               
 . سوی ديگر، شناخته می شود

ادعای دولت آمريکا به عنوان مدافع دمکراسی، برای مردم منطقه غـيـر             
تاريخ معاصر جهان مملو از دخالت گری ها و تـوسـعـه      .   قابل تصور است  

 مرداد در کشـور      ۲۸کودتای .   طلبی های امريکا در کشور های ديگر است    
ما نمونه بارز اقدام رسمی دولت آمريکا عليه يک جنـبـش دمـکـراتـيـک و                

 . دخالت در امور ديگر کشور هاست
پيروزی نظامی آمريکا در اين جنگ و سقوط صدام به معنـی تسـلـيـم                 
. مردم عراق به اراده آمريکا و يا رژيم دست نشانده آمريکا نخـواهـد بـود                

مردم عراق هرگز کسانی را که دوبار و در دو جنگ خـانـمـانسـوز خـانـه            
هايشان را بر سر شان خراب کرده و با درهم شـکـسـتـن بـنـيـان هـای                       
اقتصادی و تحريم دوازده ساله اقتصادی ، کشورشان را به برهوتی تبديل            
نموده اند و از نظر اقتصادی ويران ساخته اند، هر گز نخواهند بخشـيـد و              
در هيات هر آمريکائی در هر کجای عراق يک دشمن اشغالگر را خـواهـنـد                 

به همانگونه که امروز هر خانه ای در شهر های عراق بمثابه يک هدف              .   ديد
نظامی بمباران می شود و هيچ کس در هيچ کجای عراق از بمب ها و گلوله                

 . های آمريکائی ها در امان نيست
  
. اشغال عراق اولين حلقه از سياست درازمدت حکومت امريکا اسـت      )   ۵

دولت آمريکا در انديشه تغييرجغرافيای سياسی منطقه از طريق تـعـويـض             
. با حکومت های تحت نفوذ خـود اسـت     ”غير دوست امريکا  “حکومت های   

اتمام جنگ در عراق آغاز دخالت در امور داخلی کشورهای ديگر خـواهـد               
دو عامل مهم می تواند در چگونگی ادامه سياست سـلـطـه جـويـانـه           .   بود

ميزان مقـاومـت در      )   نخست:   امريکا در منطقه تاثير بالواسطه داشته باشد      
مقابل تهاجم نظامی امريکا از يک سو و مهمتر از آن مقاومت در مـقـابـل                    

هر قـدر    . کوشش های امريکا بر تحميل يک حکومت دست نشانده در بغداد 
اين مقاومت ها بيشتر باشد، امريکا در پيشبرد سياست خـود بـا مشـکـل                  

جنبش ضد جنگ و صلح طلب جـهـانـی،       )  دوم. بيشتری  روبرو خواهد شد 
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 بيانيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 جنگ آمريکا در عراق، جنگ عليه تمامی بشريت است



برای تحقق اين واقعيت از همين امروز بايد هر گونه تصميـم            .    مسير آينده عراق بايد توسط خود مردم اين کشور و از طريق رای آزادانه آن ها تعيين شود                  -
د گيری در مورد آينده عراق زير نظر سازمان ملل صورت بگيرد و امور اين کشور تا برگزيدن دولت منتخب مردم توسط شخصيت های ملی و مورد اعـتـمـا         

 . مردم عراق اداره شود
  ارتش آمريکا از عراق خارج شده و نظارت بر امور بازسازی تخريب های ناشی از بمباران ها به نيروهای ناظر سازمان ملل سپرده شود -
 خليج فارس منطقه غير نظامی اعالم شود و هم زمان باخروج نيروهای خارجی از منطقه سيستم دفاعی مشترک منطقه ای بين کشورهای خليج و زيـر                    -

 . نظارت سازمان ملل ايجاد شود
 هيات اجرائی کميته مرکزی

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
  ۲۰۰۳ آوريل ۱۳ - ۱۳۸۲ فروردين ۲۴

    ۱۸ صفحه

به عنوان نيرويی جدی در مقابل سياست های توسعه طلبانه امـريـکـا در                 
تداوم خود به اهرمی پايدار در تقابل با سياست های ميليتاريستی امـريـکـا     

گسترش اين جنبش و فشار آن بر رهبران سياسی کشـور هـای       .   فرارويد
جهان و بويژه سردمداران کشور های سرمايه داری غرب، دولت امريکا را            
در يافتن متحدينی برای اجرای نقشه های خود با مشکل مواجـه کـرده و                 
امکان منزوی شدن امريکا در عرصه سياست بين المللی را جدی تر خواهد             

 . نمود
دولت آمريکا برای جلب افکار عمومی به پذيرش سياست های توسـعـه             

گسترش جنبش  .   طلبانه خود، به حمايت رهبران سياسی غرب نيازمند است        
صلح طلبی پاسخ مثبت دولت های غربی به اين نياز امريکـا را دشـوارتـر           

فشار افکارعمومی بر دولت های متحد فعلی آمريکا بويـژه در            .   خواهد کرد 
 . انگلستان و اسپانيا شاهد گويای اين واقعيت است

  
اقدام آمريکا در عراق بر خالف تمامی موازين شناخته شـده بـيـن                 )   ۶

اللملی و فرمان حمله رئيس جمهور آمريکا به عراق، تجاوز آشکار بـه يـک             
کشور ديگر و زير پاگذاشتن استقالل ملی و حق حاکميت عراق و مصـداق             

دفاع از حق حاکميت مردم عـراق بـر     . تجاوزگری در حقوق بين الملل است 
سرنوشت خود و محکوم نمودن جنگ آمريکا عليه مردم عراق به مـفـهـوم                

حکومت صدام حسين بختک سيـاهـی   .   دفاع از حکومت مستبد صدام نيست     
بر سر مردم عراق است که در ايجاد و کمک به ادامه حيات آن، آمـريـکـا                    

سال ها با همين صـدام بـه تـبـادل اطـالعـات و                .   بدون نقش نبوده است   
معامالت پشت پرده پرداخته است و حتی در حمله به کويت و اشـغـال آن                 

 . سفير آمريکا طرف مشورت صدام بوده و چراغ سبز هم داده بود
اگر هدف برکناری صدام بود، اين کار از طرق ديگر و با اسـتـفـاده از                  

بـی اعـتـنـائـی        .   اهرم ها و تصميمات سازمان ملل نيز امکانپذير بوده است 
مطلق آمريکا به هر راه حل ديگری غير از جنگ، بيانگر قصد امـريـکـا در                   
تحميل جنگ بر جامعه بين المللی و ايجاد فضای تشنج در مناسبـات بـيـن                 

فضائی که در آن نه منطق گفت و گو و استـدالل کـه زور و                   .   المللی است 
 . بمباران جاری است و از عقالنيت بشری در آن هيچ خبری نيست

  
جنگ آمريکا مورد مخالفت اکثريت دولت ها و همه بشريت متـمـدن               )   ۷

جنبش ضد جنگ که از ماه ها قبل از شروع اين جـنـگ، بـرای               .   جهان است 
جلو گيری از آغاز جنگ پا به عرصه وجود گذاشته بـود، هـم چـنـان در                    
سراسر جهان عليه اين جنگ و دولت های جنگ طلب صف کشيده اسـت و                

هر روز ميليون ها نفر با خواست پايان دادن به جنگ در اقصی نقاط جهان               
 . به خيابان ها می روند

جنبش ضد جنگ از دل همکاری ميان جنبش های اجتماعی و سـازمـان             
ها و تشکل های کارگران، زنان، جوانان، احزاب و سازمان هـای مـتـرقـی                 
سياسی اعم از سازمان های دمکرات، چپ و سبز ها، نـهـاد هـای مـدافـع             

نويسندگان، روشنفـکـران، دانشـمـنـدان و          .   بر آمده است.. .   حقوق بشر و  
هنرمندان بسياری در صفوف اين جنبـش حضـور فـعـال دارنـد و بـر                      
همبستگی و اتحاد و مقاومت در برابر سلطه جوئی و جنگ طلبی و قـلـدری              

اين جنبش بيان وجدان آگاه بشريت و نويد بـخـش         .   به مقابله برخاسته اند   
جهانی بدون جنگ و ديکتاتوری و زورگوئی و پاسخ دندان شکنی به دولت             

 . جنگ طلب آمريکا و متحدين آن است
جنبش جهانی صلح، برخاسته از آگاهی و انتخاب همزيستی صلح آميز           
بشريت و آئينه آلترناتيو بشريت متمدن در برابر نظم نوين سـلـطـه گـری                 

 . امپرياليستی دولت آمريکاست
  
جنگ آمريکا در عراق بايد به فوريت قطع گردد و تصميم در مـورد               )   ۸

چگونگی ادامه وضعيت در عراق به عهده سازمان ملل گذاشته شـده، زيـر               
نظر اين سازمان به خرابی های ناشی از جنگ رسيدگی شده، نـيـاز هـای                 

کمک فوری به مردم و      .   اوليه مردم در شهر های بمباران شده تامين گردد        
بخصوص آسيب ديدگان از جنگ کنونی سازمان داده شود و شرائط برای            
برگزاری انتخابات آزاد در عراق فراهم شده، مقدمات آن از جـملـه آزادی               

 .بيان، مطبوعات و احزاب  مهيا گردد
منطقه خليج غير نظامی اعالم شده و نيروی نظامی اياالت مـتـحـده از            
خليج فارس خارج گشته و امنيت جمعی منطقه با همکاری همه کشور هـای              

 .خليج تضمين شود
 
 
  

 کميته مرکزی 
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
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    ۱۹ صفحه
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 کودکان مجروح، اشباح خونچکان
  

 جواد مجابی
  

 فراز گورهای کنده در باغچه به ناخنهای مادران 
 روز از وقاحت سياست آشامان، نيرو گرفته 

 تا جرات کند چنين گستاخ و خونين 
 . بر شهرهای جنگ و بر مصيبت انسان گذر کند

 اين جا ديدن بگو به چه کاری می آمد؟ 
 از مويه و سرود چه سود؟ 

 کودکان مجروح، اشباح خونچکان 
 فراز گورهای کنده در باغچه به ناخنهای مادران 

 . و گورهای تاريک پيران، تاريخی عبث در روشنای موشکها
 دستاورد يک سده را در سياهچال حماقت مدفون کرده اند 
 ديگر نمی توان بر سرزمين های شيميايی خفت و بيدار شد 

 . جز با وحشت از تنفس آتش
 جنگ تنها خط خبر ماهواره نيست 

 شهرهای صلح و فردا فرو غلتيد در عمق نفرين و عذاب 
 از اولين پروازها و خبرها 

 بر پوست تن ما مرگ و دشمنی هر دم خالکوبی می شود 
 در چشمان يک ديگر چون گنهکاران تبهکار می نگريم 

 اين جا نشسته بودی نازنين ام در بی پناهی روزانه 
 اکنون مشت خاکستری 

 به باد رفته با خاکسترهای ديگر 
 . هيچ ات نمی شناسد دنيا

 اقتدار جهان خوار 
 چنين جسور هيچ گاه به انهدام انسان بر نخاست 

 با توفان ليزرها و غرش جهنم 
 از ساقه گلی محزون به زير سقف فقر 

 چه می خواهد آخرين دستاورد دانش انهدام؟ 
 حق حيات انسان 

 هدفی ثابت 
 . برای شليک بمب افکنها

 چه می جوييد 
 که فردا را مرده به دنيا می کشانيد 

 بی نور صلح و اميد؟ 
 . تهران - ۸۲فروردين 

 
 .حمله به مجاهدين خلق، در بحبوحه جنگ عراق يك اقدام غير انسانى است

 
 .داشتن امنيت جانی و برخورداری از امکان خروج از عراق حق طبيعی نيروهای مجاهدين خلق است

  
ان بر اساس اخبار منتشر شده مقر های نيروهای سازمان مجاهدين خلق، در عراق مورد حمله قرار گرفته است و بر اساس اطالعيه ای که از سـوی سـازمـ        

سازمان مجاهدين خلق اين حـمـالت   .   نفر زخمی و تعداد نا معلومی نيز مفقود شده اند۴۳ نفر کشته و ۱۸مجاهدين خلق منتشر شده است، در اين درگيری ها  
 .را به عوامل نفوذی حکومت اسالمی ايران نسبت داده است

اقدام نظامی عليه اين نيروها که اکنون هرگونـه امـکـان عـقـب          .    حمله به نيروهای مجاهدين خلق در بحبوحه جنگ فعلی در عراق يک اقدام غير انساني است          
سـان هـای     نشينی و خروج از عراق را به دليل سياست های غير مسئوالنه و سبک سرانه رهبران مجاهدين از دست داده اند، عين جنايت و بمثابه قتل عام ان          

 . بی دفاع مي باشد
ر برابـر حـفـظ      هم چنين دولت آمريکا که با اشغال عراق امکان هر گونه دخالت سازمان ها  و نهاد های بين المللی در اين قبيل مسائل را منتفی کرده است، د     

 . جان نيروهای مجاهدين خلق مسئوليت مستقيم دارد
 دفـاع    دفاع از نيروهای مجاهدين خلق و تالش برای حفظ جان آن ها در مقابل يورش های کنونی نه به معنای تائيد سياست های رهبری مجاهدين خلق و نه                   

 انسان هائـی  از هر گونه اقدامی است که اين نيروها طی سال های گذشته و به دستور رهبری سازمان مجاهدين خلق انجام داده اند، بلکه دفاع از حقوق اوليه        
ه ای از     است که به مبارزه با يک حکومت ديکتاتوری در ايران برخاسته اند و در ادامه اين مبارزه به صفوف سازمان مجاهدين وارد شده و اکنون در گوش                   

 . عراق بدون هر گونه امکان عقب نشينی در منگنه يک جنگ تمام عيار گرفتار شده اند
جلوگيری ما از سازمان های بين المللی و نهاد های مدافع حقوق بشر می خواهيم از تمامی امکانات خود برای حفظ جان نيروهای مجاهدين در خاک عراق و                    

 . از تعرض به آن ها استفاده نموده و امکان انتقال آن ها به يک کشور ثالث را فراهم نمايند
 هيات اجرائى کميته مرکزی  

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
   ۲۰۰۳ آوريل ۱۴ - ۱۳۸۲ فروردين ۲۵
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  ارو ۵/۱:   بها معادل 

 

 اطالعيه درباره سقوط ديکتاتوری صدام و تحوالت جاری در عراق

تصميم در مورد آينده عراق بايد توسط مردم اين کشور 
 صورت بگيرد

 

طی روزهای اخير، ديکتاتوری صدام حسين بعد از ربع قرن در عرض چند هفته از هم پاشيـد و               
سربازان ارتش آمريکا بدون مقاومت چشمگيری در بغداد و ديگر شهرهای مهم عراق مسـتـقـر           

نيروهای نظامی و انتظامی تسليـم  .   مجسمه ها و تصاوير بزرگ صدام به زير کشيده شدند        .   شدند
و از آن مشت آهنين در عرض مـدت     .   در زندان ها گشوده شده اند     .   شده و يا به خانه خود رفتند      

 . کوتاهی ديگر اثری برجای نمانده است
سرنوشت رژيم صدام حسين، سرنوشت همه ديکتاتوری ها و از جمله استبداد مذهبی در ميهـن              

رژيم هائی اين چنين که با سرنيزه بر سر مردم ايستاده اند و نه از حمايت که از نـفـرت     .   ماست
مردم برخوردارند، در مقابل زورآزمائی شان با يک دشمن خارجی، هم جون ببر کاغذی فرو مـی                 

مردم اگر هم عليه اشغال خارجی بـاشـنـد،           .   چنانکه طالبان افغانستان نيز چنين بودند     .   ريزند
 . موافق ماندن اين خون آشامان نيستند و در نتيجه از خود مقاومتی هم نشان نمی دهند

در طول بيست و پـنـج سـال          . صدام رفت اما از خود برای مردم عراق ويرانه ای برجای گذاشت           
مردم عراق سه جنگ مهيب .   حکومت صدام، عراق به يک کشور ورشکسته و ويران تبديل گشت     

هشت سال جنگ با جمهوری اسالمی، سپس جنگ بر سر اشغال کويت و   .   را پشت سر گذاشتند 
در اين جنگ ها صد ها هزار .   اکنون جنگ تحميلی آمريکا بر مردم عراق که هنوز در جريان است     

منابع ثروت آن به غارت رفته است و   .   اقتصاد کشور ويران شده است    .   نفر عراقی جان باخته اند    
دولـت آمـريـکـا       .   هم اينک برای مابقی آن، دولت پيروز در جنگ با صدام کيسه دوخته است             

عراق را به شرکت های آمريکائی سپرده است، تا به حساب مردم عراق و          ”بازسازی“پيشاپيش  
 ”بازسـازی “غارت نفت اين کشور، ويرانه های باقی مانده از بمباران های ارتش آمريکا را دوباره       

 . کنند
از يک سو سايه شوم رژيم ترور و سرکوب صدام حسـيـن             .   مردم عراق احساس دوگانه ای دارند     

رخت بربسته است ، از طرف ديگر جايگاه اين رژيم را اکنون نيروهائی گرفته اند که حضور آن ها               
چندان ربطی به رهائی آن ها ندارد و اين رهائی در آستانه تبديل شدن به يک اسارت جـديـد                     

 . است
خود صدام مصيبتی برای مردم عراق بود، اينک سقوط او نيز، خود به مصيبت بزرگ تری منتهی                 

تانک های صدام از خيابان ها رخت بربسته اند، اما جای آن ها را تانک های آمريکائی     .   شده است 
 . و انگليسی پر کرده اند

دولت آمريکا کتمان نمی کند که قصد سپردن امور به دست مردم عراق را نـدارد و عـراق را                  
بـرای  .   عجالتا توسط يک کابينه آمريکائی زير نظر يک ژنرال ارتش اين کشور اداره خواهد کـرد               

پياده کردن چنين نقشه ای هم عليرغم رای اکثريت شورای امنيت سازمان ملل، جنگ در عـراق    
تالش بر اين بوده است که دست نهاد های بين المللی حتی از              .   به همه جهان تحميل شده است     

تاثيرگذاری بر تصميمات در باره عراق نيز کوتاه گردد تا نهايتا و با تحميل حضور نظامی دائم بـه                   
مردم عراق، به جای سپردن اداره امور به رای و اراده خود مردم، همواره اين کشـور در دسـت         

 . مهره های دلخواه آمريکا دست به دست شود
مردم عراق از ديکتاتوری صدام حسين خالص شده اند، اما در آستانه قربانی شـدن در کـام                     

آن ها برای رهائی از چـنـگـال        .   سياست های تجاوزگرانه و نواستعماری دولت آمريکا قرار دارند        
و بمب افکن ها و تانک هايشان، نيازمند کمک همه مـردم صـلـح            ”رهائی بخشان “آهنين اين   

 . دوست و آزاديخواه جهان اند
بايد با تمام قوا بر اصل حق تخطی ناپذير ملل در تعيين سرنوشت خويش و احترام به استقالل و    
تماميت ارضی کشورها تاکيد نمود و خواستار سپردن بالدرنگ امور کشور عراق به دست مـردم                

 . عراق شد
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