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  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي ايران
  2صفحه 

  

  پرونده اتمي جمهوري اسالمي
  جمهوري اسالمي 

  و
  "غني سازي" بن بست 

  
 بقيه از صفحه اول

  
 عضو دائم شوراي 5بعد از توافق اجالس مشورتي 

امنيت و دولت آلمان در لندن، گزارش پرونده 
 .جمهوري اسالمي به شوراي امنيت ديگر قطعي بود

روز چهارم فوريه اجالس شوراي حكام آژانس بين 
 35 كشور از مجموع 27لي انرژي اتمي، با راي  المل

كشور عضو اين شورا، تصميم به گزارش  پرونده 
هسته اي جمهوري اسالمي به شوراي امنيت سازمان 
. ملل گرفت و هشداري ديگر به جمهوري اسالمي داد

الجزاير، ( كشور 5از اعضاي شوراي حكام فقط 
ه اين ب)بالروس، اندونزي ، ليبي و آفريقاي جنوبي 

كوبا، سوريه و ( كشور 3قطعنامه راي ممتنع و 
 ،اكنون با اين تصميم. راي منفي دادند) ونزوئال

پرونده جمهوري اسالمي تا ارجاع به شوراي امنيت 
  . يك گام بيشتر فاصله ندارد

 واكنش جمهوري اسالمي به اين تصميم، اعالم پر سر
و صداي از سرگيري تمامي فعاليت هاي مربوط به 

سخنگويان رژيم بالفاصله . ي سازي اورانيوم بودغن
المللي انرژي اتمي خواهان  ژانس بينآبعد از تصميم 

رئيس جمهور حكومت . لغو پروتكل الحاقي شدند
مردم « احمدي نژاد با صدور بيانيه اي از محمود
و به » «ايام عزاي حسيني«تقاضا كرد تا در » شريف

نظر خود را در اهللا بيست و دوم بهمن  ويژه در يوم
اي كه كمتر  مورد حق ملي برخورداري از انرژي هسته

از حق ملي شدن صنعت نفت نيست با صداي بلند و 
  .»رساي خود ابراز دارند

برخالف تبليغاتي كه جمهوري اسالمي راه انداخته 
مللي با اين حكومت، نه لاست، مساله جامعه بين ا

بلكه » ته ايحق استفاده از انرژي هس«داشتن يا نداشتن 
تاكيد . ترديد در اهداف استفاده از اين انرژي است

آژانس بين المللي در گزارشات خود، همواره بر اين 
امر بوده است كه دولت جمهوري اسالمي فعاليت 
هاي اتمي خود را به موقع و كامل به اين آژانس 
گزارش نكرده است و هنوز هم نقاط ابهام زيادي در 

ها و حد و حدود آن وجود چگونگي اين فعاليت 
 خود عامل ،عدم شفافيت در ارائه گزارش. دارد

مهمي در اشاعه اين باور بوده و هست كه اهداف 
شود كه با  ديگري در استفاده از انرژي اتمي دنبال مي
. شده استابهام و عدم شفافيت سعي در كتمان آنها 

سوء ظن بين المللي در مورد اهداف برنامه اتمي 

سالمي محصول پنهانكاري هاي اوليه خود اجمهوري 
رژيم  و نيز عدم شفافيت بعدي گزارشات مربوط به 

 و ي اظهارات ضد اسرائيلالبته .استفعاليت هاي اتمي 
نيز به دور از عرف ديپلماتيك احمدي نژاد رئيس 

 بيش از پيش اين سوء ظن ها و بي ،جمهور رژيم
مي را اعتمادي نسبت به پروژه هسته اي جمهوري اسال

  .دامن زده است
اكنون هر پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل 

ثريت قريب به اتفاق شوراي حكام عليه كبه همراه ا
جمهوري اسالمي راي داده اند و با ارائه گزارش 
پرونده اتمي جمهوري اسالمي به  اين شورا، در صلح 

قدم بعدي مي تواند . ميز بودن آن ترديد نموده اندآ
  .م آن به مثابه خطري براي صلح جهاني باشداعال

آن چه مسلم است، دول اروپائي و اياالت متحده 
امريكا مصمم هستند مانع دستيابي جمهوري اسالمي 

وري هسته اي گردند كه آ به امكاناتي در عرصه فن
. مي تواند در توليد تسليحات اتمي به كار گرفته شود

 صريحا به ،نيدستيابي جمهوري اسالمي به چنين امكا
 و هر شده عنوان خطري براي صلح جهاني ارزيابي 

تالشي از سوي جمهوري اسالمي براي عبور از اين 
مرز به اقدامي عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي مي 

  .شود
صحبت در مورد برنامه اتمي جمهوري اسالمي، از 

حق «اين رو نه الزاما بحث بر سر داشتن يا نداشتن 
بلكه بيش از همه حد استفاده »  انرژي اتمياستفاده از

 بر سر حق باشد، بر كهبحث بيش از آن. ن استآاز 
كوشش  . استسر سياست استفاده از اين حق 

جمهوري اسالمي براي دور زدن آژانس بين المللي 
انرژي اتمي طي سال هاي متمادي گذشته و گزارش 

بين ناكافي و ناقص و غير شفاف آن به اين مركز 
الملي و امتناع از گشودن در تمامي مراكز اتمي خود، 
به بهانه نظامي و امنيتي بودن برخي از اين تاسيسات 

دارند، در  كه در اختيار سپاه و نيروهاي مسلح قرار
كنار سياست هاي تنش زا و اظهارات ضد اسرائيلي و 

مريكائي مقامات رسمي حكومت اسالمي جائي آضد 
جمهوري » استفاده«ز بودن براي پذيرش صلح آمي

باقي نگذاشته و جامعه بين » انرژي اتمي«اسالمي از 
  . المللي را به سوي اقدامات بازدارنده سوق داده است
) 1: جمهوري اسالمي دو راه بيشتر در پيش رو ندارد

عقب نشيني از مواضع تاكنوني، به تعليق درآوردن 
ورانيوم داوطلبانه تمامي روندهاي منجر به غني سازي ا

  وبه همان ترتيبي كه در توافق پاريس آمده است
ادامه  بدون قيد و شرط مذاكره با اروپا از همان جائي 

ادامه همين سياستي كه طي ) 2كه متوقف شده بود 
 ايستادگي و  وته استفچند ماه گذشته در پيش گر

المللي و دول ذي  گردن كشي در مقابل نهادهاي بين
ورت اول ارجاع پرونده به در ص .نفوذ در آن ها

. شوراي امينت تا مدت زمان درازي منتفي خواهد شد

اما در صورت ادامه مسير دوم راه بازگشت هر روز 
مسدودتر و شرائط بين المللي براي ادامه حيات براي 
جمهوري اسالمي هر روز دشوارتر از پيش خواهد 

 از رهگذار اين كشاكش منافع و آينده كشور و .شد
يران نيز در معرض خطرات جدي و جبران مردم ا

  .خواهند گرفتناپذيري قرار 
 را در پيش دومرژيم جمهوري اسالمي تاكنون مسير 

غني سازي اورانيوم را خط قرمز خود . گرفته است
غني سازي اورانيوم مي » ملي«اعالم كرده و دم از حق 

 و كار امثال احمدي نژاد و الريجاني را با اقدام  زند
داني چون مصدق در ملي كردن صنعت نفيت دولتمر

فرا مي » حق«مقايسه مي كند و مردم را به دفاع از اين 
  .خواند

اوال مشكل برنامه اتمي جمهوري اسالمي غني سازي 
جدا از اين كه غني سازي اورانيوم از طريق . نيست

تكنولوژي تهيه شده از بازار  سياه تا چه حد اقتصادي 
بازي محض  اين يك حقهو مقرون به صرفه است، 

 . اين همه تبليغ مي شود» حق«است كه بر سر اين 
در » حق«چگونه مي شود پذيرفت كه خط قرمز اين 
در » حق«مورد نيروگاه بوشهر عبور پذير بوده و اين 

مورد تهيه اورانيوم غني شده از روسيه زير پا گذاشته 
و قرارداد هم بسته مي شود ولي در مورد فالن نيروگاه 

 حياتي است كه بايد بر سر چنان آنديگر، اين كار  
تا شوراي امنيت و تحريم هاي » حق«حفظ اين 

اقتصادي و سياسي و چه بسا حمالت نظامي هم پيش 
را به توجيهي براي قرار » حق«رفت و حفظ اين 

پس . گرفتن در مقابل تمامي دول مهم دنيا تبديل كرد
ده مي شود، برخالف  تبليغاتي كه به خورد مردم دا

  .سوداهاي ديگري در سر مي پرورانندسران حكومت 
و » حق ملي«ثانيا، دغدغه جمهوري اسالمي دغدغه 

اين امر نياز چنداني به . و كشور نيست» ملت«منافع 
در دعواهاي اين حكومت با تمام دنيا . اثبات ندارد

همه مي دانند . منافع مردم كوچك ترين جائي ندارد
ت حكومت در مذاكره با اروپا كه مهم ترين خواس

. بوده است» نظام جمهوري اسالمي«تضمين امنيت 
يل و انكار ئحمالت لفظي و دشنام به دولت اسرا

كشتار يهوديان در جريان جنگ دوم جهاني از سوي 
رئيس جمهور حكومت هم ربط چنداني با منافع مردم 

حكومتي كه اوليه . و مشكالت روزمره آن ها ندارد
زادانه راه و رسم زندگي آردم در انتخاب ترين حق م

را زير پا مي گذارد، طبيعي است كه اين حق را تا 
بدين حد تقليل داده و اصرار خود بر غني سازي 

» حق ملي«اورانيوم با وسائل خريداري شده تنها 
بشناسد و در حالي كه نويسندگان كشور را سال 
هاست كه از حق داشتن يك سالن براي تجمع 

    نموده است،محروم
  8بقيه در صفحه     
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  اي ايران پيرامون بحران هسته عالميه مشترک چهار سازمان سياسيا 

  !مسئول اين بحران خطرناك، جمهوري اسالمي است
  

  !مردم ايران
هاي  جمهوري اسالمي بر كشور ما تحميل كرده است، طي روندي بي وقفه گام به گام رو به وخامت بيشتر گداشته اي خطرناكي كه در اساس سياست بحران هسته

  . اند دم به دم تراكم بيشتري مي يابند   ابرهاي تيره خطركه هم اينك آسمان كشور ما را پوشاندهو
اي  هاي هسته المللي انرژي اتمي از فعاليت اعالم توافق پنج كشور داراي حق وتو بهمراه نمايندگان آلمان و اتحاديه اروپا مبني بر ضرورت ارائه گزارش آژانس بين

هاي جمهوري اسالمي به يكپارچگي  ها و ماجراآفريني ترين هشدار در رابطه با اين بحران است و نشانگر آن كه، جهان در برابر ماجراجويي يت، تازهايران به شوراي امن
سالمي به شوراي امنيت ارجاع پرونده اتمي جمهوري ا. نزديك شده و اراده مشترك و نيرومند در مقابله با مانورهاي اين حكومت تا ميزان بااليي شكل گرفته است

سازمان ملل متحد كه اكنون در آستانه اقدام قطعي قرار گرفته است، پيĤمدهاي متفاوتي در سطوح مختلف با خود خواهد داشت كه برخي از آنها مي تواند براي كشور ما 
ي بزرگي نيز مي تواند متوجه مردم و كشور ما شود و همين است كه مايه ها بر بستر اين بحران و از قبل عوارض نامعلوم اما بهرحال سهمگين آن، آسيب. بار باشد فاجعه

  :ما چهار حزب و سازمان سياسي با درنظرداشت شرايط خطير و حساس لحظه كنوني ، اعالم مي داريم كه. نگراني و حساسيت هر نيرو و فرد ايراني بايد باشد
 بمثابه يك حق –اي  مندي كشور ما از فنĤوري هسته ست كه با تمسك به خواست ملي بهرهمسئول اصلي اين بحران خطرناك، حكومت جمهوري اسالمي ا) 1

اين . اي خود را پيش ببرد هاي ماجراجويانه هسته اكنون نيز در تقال است تا برنامه  تا كنون كوشيده و هم–شده مردم ايران  طبيعي، غيرقابل انكار و به رسميت شناخته
كردهاي تاكنوني آن، بحق حساسيت  ها و عمل اي بوده كه با توجه به سياست  در اختفاي كامل به دنبال دستيابي به چرخه سوخت هستهحكومت طي هيجده سال گذشته

لفان، نقض مقاصد شوم اين حكومت كه كارنامه داخلي آن سرشار از ترور و سركوب مخا. همه را برانگيخته و جهانيان و مردم آگاه ايران را به درستي نگران كرده است
گري و تخريب اقتصاد ملي و نتيجه مقدم آن فقر و فاقه فزاينده در كشور و انواع فجايع اجتماعي  هاي ملي، نظامي مستمر حقوق بشر، به هدردادن و غارت امكانات و ثروت

است، منطقا پرسش برانگيز و مطلقاً غيرقابل اعتماد گرايي  آفريني و تشنج ستيزي، تنش است و كارنامه خارجي آن معرف سياست صدور تروريسم، ماجراجويي، صلح
اي ندارد و برعكس،تا هم اكنون  اي، هيچ ربطي به نياز ملي كشور ما در داشتن دانش و فنĤوري هسته اهداف اين حكومت در موضوع دستيابي آن به انرژي هسته. است

  . سوزي تاريخي براي كشور ما شده است موجب يك فرصت
طلب و مسئول است كه از ارادة  اي، مشروط به وجود يك حكومت دموكراتيك، صلح ق و اجراي برنامه تجهيز كشور ما به دانش و فنĤوري هستهبه باور ما، تحق

م كه نياز مقدم و ما اعالم مي داري. هاي واقعي و راستين جامعه باشد هاي آن بازتاب خواست حكومتي كه، برنامه. آزاد شهروندان كشور پديد آيد و بر آن متكي شود
  .نه اتم كه استقرار دموكراسي در كشور است، مركزي مردم ايران

موضوع بحران و نيز رفع يا دستكم . اي، اكنون ديگر به طور مشخص در فرآوري اورانيوم متمركز شده و مهار آن نيز در همين نقطه ممكن است بحران هسته) 2
سازي اورانيوم در جمهوري اسالمي مخالفيم و در  ما قاطعانه اعالم مي داريم كه با غني. سازي در جمهوري اسالمي است يتعديل آن، مشخصاً انجام يا عدم انجام امر غن

ها و تبعيت اين حكومت از همه تصميمات و مقررات  المللي انرژي اتمي روي اين فعاليت اي جمهوري اسالمي بر اصل نظارت كامل آژانس بين رابطه با فعاليت هسته
  .از نظر ما، خواست ملي ايرانيان همين است و نه اقداماتي كه جمهوري اسالمي زير علم دروغين خواست ملي ايرانيان پيش مي برد. نس تأكيد مي ورزيمآژا

يه حكومت، بر اجراي آنها از المللي عل هاي فشار بين هاي سياسي و ديپلماتيك در قبال جمهوري اسالمي و به كارگيري اهرم ما ضمن پشتيباني از اعمال مجازات) 3
گيري اين فشار ها عليه حكومت و اجتناب از رنج از نظر ما ضرورت اين فشار ها با كيفيت آن ها تكميل مي شود كه همانا با سمت.مسير سازمان ملل متحد تأكيد داريم

  . وش مردم منتقل شود و يا تعرض نظامي و جنگ عليه ايران مخالفيمما در هر حال با هرگونه محاصره اقتصادي كه بار آن به د.  مردم مي بايد تعين بپذيرند
ما از جهانيان انتظار داريم كه فشار عليه جمهوري اسالمي در موضوع رعايت حقوق بشر در ايران را مبنايي پايدار در سياست هاي خود در قبال اين حكومت ) 4

يت خود در اين عرصه شانه خالي نكنند و پيشاپيش نسبت به هرگونه سازش و معامله برسر موضوع حقوق بشر در اي از مسئول قرار داده و تحت هيچ شرايطي و با هيچ بهانه
پوشي دولت ها بر نقض خشن و گسترده حقوق بشر در كشورمان كه به نحو سازمان يافته و پيوسته  توسط جمهوري اسالمي اعمال مي شود، هشدار مي  ايران و چشم

  .دهيم
خواه و دموكرات ايران را به هماهنگ كردن اقدامات خود در راستاي اعمال فشار سياسي عليه جمهوري اسالمي دعوت مي كنيم  ها و افراد آزادي لما همه تشك) 5

ي اسالمي و ادامه ماجرا تا هم صدا با هم نداي وجدان بيدار مردم ايران باشيم  و اجازه ندهيم كه مردم ما قرباني اصلي بحراني شوند كه حاصل ماجراجويي هاي جمهور
اين ما هستيم كه مي توانيم و بايد به جهانيان نشان دهيم كه حساب مردم از جمهوري اسالمي جدا است و مردم نبايد تاوان كژ رفتاري ها و بزه . آفريني هاي آن است

اي و اعالم مخالفت پيشاپيش با هرنوع تعرض و  وع انرژي هستهبرآمد مشترك در قبال سياست هاي مهلك جمهوري اسالمي در موض. كاري هاي اين حكومت را بدهند
  . خواه و دموكرات كشور ما است جنگ عليه ايران، وظيفه مبرم و عاجل نيروهاي آزادي

  
  حزب دموكرات كردستان ايران
  سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

  )اكثريت(سازمان فداييان خلق ايران 
   كردستان ايران سازمان انقالبي زحمتكشان–كومله 

 1384دوازدهم بهمن ماه 
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تحقيقات هسته اي 
  يا

   بازي با 
  حاکميت ملي؟

 

  
 مسعود فتحي

 
و برداشتن پلمب » تحقيقات اتمي«از سرگيري 

مراکز اتمي جمهوري اسالمي، يک بار ديگر 
پروژه هسته اي جمهوري اسالمي را به مساله 

  .روز بين المللي تبديل کرد
» دولت امام زمان«اين روز ها از برکت سر 

. صدر اخبار جهان استکشور ما همواره در 
داشتن رئيس جمهوري که با نازي ها همزبان 
مي شود و به نام کشوري سخن مي گويد که 
موقعيت استراتژيک ايران را در منطقه مهمي 
مثل خاورميانه و پرونده بازي مثل پرونده 
هسته اي جمهوري اسالمي را هم زير بغل 
خود دارد، خود بزرگ ترين تهديد براي امنيت 

  . شور استيک ک
همزمان با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد 
فقط لحن دولت عوض نشده است، پرونده 
هسته اي جمهوري اسالمي هم ورق جديدي 

. ميز مذاکره عمال ترک شده است. خورده است
در .اقدامات دولت ضد و نقيض تر گشته است

حالي که هيات نمايندگي رسمي سرگرم مذاکره 
اد انتقال غني سازي با روسيه بر سر پيشنه

اورانيوم براي نيروگاه هاي جمهوري اسالمي 
به خاک اين کشور است، اعالم  مي شود که 
پلمب مراکز تحقيقات اتمي برداشته خواهد شد 
و تمامي اقداماتي که در جريان مذاکرات با 
اروپا متوقف شده بود، از سر گرفته خواهد 

ره هشدارها و دعوت به تامل و ادامه مذاک. شد
اکنون اين يکي هم عملي . هم تاثير ي ندارد

 .شده است
طي چند روز گذشته، محمد البرادعي هشدار 

يي اعتبار  داد که ازسرگيري تحقيقات هسته

روند اعتماد سازي در ايران را به خطر 
يادآور شد که همه تمايل دارند . اندازد مي

ي  شاهد رژيمي باشند كه از طريق آن جامعه
يي ايران  ي هسته طمينان يابد برنامهالمللي ا بين

خاوير . آميز است منحصرا داراي اهداف صلح
سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا 

اي نگراني جدي خود را نسبت به  طي بيانيه
يي تعليق شده به  هاي هسته ازسرگيري فعاليت

زبان آورده، هشدار داد که برداشتن چنين 
المللي  اعتماد بينگامي در زماني كه بازسازي 

آميز برنامه هسته اي  نسبت به ماهيت صلح
سرپيچي "جمهوري اسالمي بسيار دور است، 

و امكان بازگشت به  است" المللي از جامعه بين
مذاكرات را به شكلي جدي به مخاطره مي 

وزير خارجه اتريش نيز به عنوان . اندازد
: رئيس دوره اي اتحاديه اروپا اعالم کرد

ير جمهوري اسالمي گامي اشتباه در تصميم اخ
مسيري اشتباه است و باعث نگراني بسيار 

  . جدي است
از طرف ديگر اياالت متحده آمريكا اعالم کرد 
که جمهوري اسالمي هيچگونه تمايلى جدى به 

اى  حل مناقشه اتمى و رفع اختالفات هسته
ندارد و قصد جمهورى اسالمى در مورد آغاز 

تأسيسات اتمى ايران اى در  تحقيقات هسته
وزير خارجه  .شاهدى بر اين مدعا است

ما درحال وارد شدن "آمريکا نتيجه گرفت که 
به مرحله اي در ارتباط با ايران هستيم که به 

و ." نظر من جهان بايد به تصميم گيري بپردازد
هيچ شکي ندارم که در " تهديد هم نمود که  

 به زمان مناسب، زماني که انتخابش با ماست،
  ."شوراي امنيت خواهيم رفت

ظاهرا مسئولين دولت جمهوري اسالمي هم 
رفتن به «وارد بازي . قصد مشابهي دارند

فرماندهان سپاه و . شده اند» شوراي امنيت
بسيج اين روزها به ميدان آمده اند و همزمان 
با شاخ و شانه کشيدن هاي اتمي، صحنه اين 
بازي را با بيانات کارشناسانه شان گرم نگه 

در .. دادن آمريکا و مي دارند و دم از شکست 
هر حمله احتمالي مي زنند و شنونده را به ياد 
رجز خواني هاي مشابه در عراق از سوي 
کارگزاران رژيم صدام و شاخص تر از همه، 
وزير اطالعات ايشان مي اندازند که زير صداي 
شليک تانک هاي آمريکا در قلب بغداد، خبر از 
 موفقيت هاي ظفرمندانه  ارتش صدام عليه

بر هيچ کس،  .مهاجمان شکست خورده مي داد
حتي رهبران جمهوري اسالمي هم، پوشيده 

 نوامبر، آژانس بين ۲۵نيست که بعد از جلسه 
المللي انرژي اتمي و تصميم شوراي حکام در 

تائيد پيشنهاد روسيه يعني انتقال غني سازي 
به خاک روسيه، تکليف پروژه هسته اي 

 سرنوشت آن جمهوري اسالمي تعيين شده و
بر اساس اين تصميم حق . رقم خورده است

غني سازي در خاک ايران از جمهوري اسالمي 
برخالف توافق پاريس، . گرفته شده است

تعليقي در کار نيست، به تعبيري جمهوري 
اسالمي از حق غني سازي کامال محروم شده 

به اعتباري خود با ترک ميز مذاکره با . است
نس به اين تصميم را اروپا راه رسيدن آژا

براي کساني که اين تصميم . هموار نموده است
را کارگرداني کرده اند و توپ مذاکرات اتمي با 
جمهوري اسالمي را به زمين روسيه پرتاب 
کرده اند، يعني اروپا و امريکا نتيجه اين 

جمهوري . تصميم روشن تر از پيش است
اسالمي نبايد از تکنولوژي غني سازي 

 برخوردار شود و بتواند از اين طريق اورانيوم
به امکان ساخت سالح هسته اي مجهز شود، 
چه از طريق کنترل روسيه بر غني سازي، چه 
از هر طريق ديگري که امکان متوقف کردن 
پروژه هاي جمهوري اسالمي در همين حدي 
. که تاکنون شناخته شده است، ممکن باشد

 اگر :نتيجه براي آمريکا و اروپا روشن است
جمهوري اسالمي پيشنهاد روسيه را بپذيرد، 
خود بخود از غني سازي در خاک ايران چشم 
پوشيده است، اگر نپذيرد، حداقل روسيه هم به 

 .جبهه غرب پيوسته است
فقط يک انتخاب پيش پاي جمهوري اسالمي 

غني سازي را فراموش کند : گذاشته شده است
ي برا. و داوطلبانه از اين حق دست بشويد

تامين نيازهاي برنامه اتمي اش با روسيه خود 
را در اين زمينه هماهنگ کند، يا اين که سوخت 
الزم را از هر کشور  داراي تکنولوژي اتمي 

راه ديگري در شرائط فعلي پيش . ديگر بخرد
پاي جمهوري اسالمي نمانده است، تاکيد بر 

 در زمينه غني سازي، بعد از اين »تحقيقات«
 بين المللي، توسل به تهديد در تصميم آژانس

برابر تصميم آژانس و به طريق اولي آمريکا و 
  .اروپا و متحدان آن هاست

بدون ترديد، تعويض ديپلماسي با تهديد، حتي 
اگر کشوري قدرت آن را هم داشته باشد، در 
شرائطي که امکان حل اختالفات از طريق 
مذاکره و راه حل هاي ديپلماتيک وجود دارد، 

نطور که تجربه عراق و توسل به زور از هما
طرف دولت بوش نشان داد، يک بربريت 
محض و بازي با سرنوشت ميليون ها انسان 

  . در هر نقطه اي از جهان است
  ٦بقيه در صفحه 
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بهاي مخاطرات  بحران  
  اي ايران را هسته

  پردازيم  ما مردم مي
 

سكوت جايز 
نيست

 

  
  

  رضا اکرمي 
  ۱۳۸۴بهمن ماه ۱۵

  
ساعاتي قبل از تصويب قعطنامه آزانس بين 
المللي انرژي اتمي مبني بر ارسال پرونده 
ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ، 
روزنامه جمهوري سالمي که بازتاب نظرات 
رهبر رژيم  مي باشد، در سرمقاله خود که به 

« همين موضوع اختصاص داده است با عنوان 
بهمن حرف آخر مردم درباره   ۲۲ پيمايي  راه

، ضمن دعوت مردم به نمايش "انرژي اتمي
، »مسئولين کشور«پشتيباني از سياستهاي  

نگاه اين مسئولين را به شرايط پيش رو چنين 
   بازتاب مي دهد

شتوانه عظيم مردمي در داخل و پشتوانه ما پ« 
عالوه . تر افكار عمومي در خارج داريم عظيم

ها ضعف شديد آمريكا و اروپا و  بر اين
حد و حصر سازمان ملل و  هاي بي رسوائي

المللي انرژي اتمي به دليل  آژانس بين
شان،  ها و عملكردهاي دوگانه سياست
 هاي خوبي براي وارد ساختن فشار بر زمينه

هاي  غرب و عقب راندن آنها و تشديد فعاليت
بايد . اتمي تا رسيدن به چرخه سوخت هستند

پشتوانه عظيم مردمي نظام جمهوري اسالمي 
. را يكبار ديگر به رخ آمريكا و اروپا بكشيم

. بهمن است ۲۲  بهترين زمان براي اين كار روز 
از تقارن دهه عاشورا با دهه فجر و برگزاري 

محرم حداكثر  ۱۲  بهمن در روز  ۲۲  پيمايي  راه
برداري را براي همبستگي ملي در جهت  بهره

حمايت از مسئوالن براي احقاق حقوق ملت 

. ايران در زمينه انرژي اتمي  به عمل آوريم
بهمن امسال،  ۲۲  پيمايي  مردم ايران، در راه

حرف آخر را در موضوع انرژي اتمي خواهند 
ايوس خواهند زد و غرب را براي هميشه م

  »كرد
اين کارزار تبليغاتي بي پايه، وقتي نگران 

دستگاه سرکوب و  ،تر مي شود که بدانيم کننده
واقعيات بحران کنوني وروند  ،سانسور رژيم

شکل گيري اجماع جهاني پيرامون اين پرونده  
را از چشم مردم پنهان داشته اند و در صددند 

ت به هر قيمتي شده است اين پروژه به شد
مخاطره آميز را به خواست و منافع ملي 

ها  و اين در حاليست که ده کشورتبديل نمايند
تر  خواست ملي ديگر مردم ايران که بسيار مهم

تر از استفاده از انرژي هسته اي است  و حياتي
  .  بي پاسخ مانده است

  
  سابقه بحران

چنانکه در گزارشات و تحليلهاي مختلف 
 از پرونده هسته اي منعکس است ،بحران ناشي

جمهوري اسالمي از زماني آغازمي شود که 
اطالعاتي مبني بر فعاليتهاي مشکوک در 
برنامه هاي اتمي ايران به آزانس بين المللي 
انرژي اتمي مي رسد ،بنبال پيگيري آزانس ا ز 

ايران که امضاء کننده  پروتوکل الحاقيست،  
 مقامات رژيم اسالمي مي ۲۰۰۲در سال 

د که در جريان اين فعاليتها تخلفات و پذيرن
از همان . پنهانکاريهائي صورت گرفته است 

زمان راه بازرسي و نظارت بر مراکز اتمي 
تعقيب بازرسيها با . ايران باز تر مي شود 

کشف برخي اطالعات جديد همراه مي شود که 
  . خود بر دامنه بي اعتماديها مي افزايد
يکا ،خواست  از همان زمان دول غربي و آمر

پايان دادن و يا تعويق تحقيقات و بويژه غني 
سازي اروانيوم در ايران را در کنار دست 
کشيدن سران رژيم از تروريسم و همراهي 
آنها با روند مذاکرات صلح در خاور ميانه 

اما همان طور که مي دانيم  . ،پيش مي کشند  
همچون بسياري ديگر از سياستهاي 

پا و آمريکا از ابتداء موضع خاورميانه اي، ارو
  . واحدي در قبال اين بحران ندارند

در حاليکه دولت آمريکا به رياست جرج دبليو 
بوش فرصت را براي مداخله سياسي و حتي 
نظامي در ايران ،در راستاي تکميل سلطه خود 
بر کل منطقه مناصب مي بيند ،اروپا ئيان در 
پيگيري منافعي که خود در ايران دارند 

فاصله اي که پس از تک قطبي شدن جهان از و
روشها و جهتگيريهاي آمريکا از خود نشان 

مي دهند ،راه حل مذاکره  جهت کاهش تشنج و 
اگر امکان داشت انصراف مسئولين جمهوري 
اسالمي از ادامه فعاليتهاي هسته اي را دنبال 

سفر  وزراي خارجه فرانسه  ،آلمان .مي کنند 
و توافق دولت محمد و انگليس  به تهران 

خاتمي جهت تعليق موقتي فعاليتهاي مربوط به 
غني سازي اورانيوم اگر چه خط پاياني بر 
بحران هسته اي ايران نگذاشت، اما در جبهه 
جهاني عليه رژيم، شکاف بزرگي ايجاد نمود 
که هر گاه با قاطعيت از هر دو سو تعقيب مي 
 شد  وسرانجام از  جانب باند جديد قدرت در
حاکميت جمهوري اسالمي کنار گذاشته نمي 
شد ال اقل در اين مرحله اروپائيان پيش قدم 
. تنگتر کردن حلقه بدور ايران نمي شدند 

،شفاف سازي کامل فعاليت هاي اتمي از طريق 
پذيرش پروتوکل الحاقي، نظارت کامل آژانس 
بين المللي انرژي هسته اي از اين فعاليتها و 

 که نسبت به اين فعاليت ها گفتگو با طرف هائي
 هر گاه هدف واقعي -حساسيت داشتند

دستيابي به انرژي هسته اي  مي بود ،چنانکه 
  -مقامات جمهوري اسالمي  ادعا مي کنند 

بدون ترديد مي توانست دراعتماد سازي اين 
بخش از افکار عمومي و دول اروپائي  مؤثر 

   .واقع شود
ن داد در اما چنانکه روند بعدي حوادث نشا

ميان صاحبين اصلي قدرت در جمهوري 
مي » رحمت « اسالمي ،در ميان آنها که جنگ را

آن به نان و نوا و پست » برکت «دانستند و از 
و مقام رسيده اند ،عزم جزم است که بار ديگر 
کشور ما را در يک شرايط اضطراري قرار 

اگر شد به  را» ملي« دهند و احساسات کور
را جويانه بسيج نمايند و پاي يک طرح ماج

مردمي را که هنوز از زير بار صدها هزار 
کشته و ميليونها آواره و معلول جنگي کمر 
راست نکرده اند ،در باتالق جنگ 

  . خانمانسوزديگري درگير نمايند
رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان 
ملل ،ممکن است امروز به خودي خود يک 

يد وتصور شود که تهديد ساده به حساب آ
همچون بسياري از مباحث و تصميمات ديگر 
اين نهاد بين المللي روي کاغذ خواهد ماند ،اما 
تنها مروري بر حوادث چند سال گذشته و 
حساسيتهائي که در پيرامون اين پرونده ايجاد 
شده است ، همراهي کشورهاي صاحب منافعي 
در بازار ايران ، چون روسيه و چين و حتي 

سه  و آلمان و انگليس با اين قعطنامه و فران
مديريت تشنج آفرين و آتش افروزي که 
متأسفانه تقدير کشور شصت ميليوني ما 
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راامروز در دست دارد و باآلخره چنگ و 
دنداني که سلطه طلبان نو محافظه کاردر 
آمريکا  براي دخالت در امورداخلي ايران از 

باقي خود نشان مي دهند کمترين جاي ترديدي 
نمي گذارد که هر گاه نيروي سومي که همانا 
مردم ايران مي باشند به صحنه ،با حرف 
مستقل خود ،وارد نشوند روزهاي تاريکي در 

  .پيش خواهيم داشت
متأسفانه اين روز ها اين جا و آنجا ،حتي در 
ميان کسانيکه چندان هم ميانه اي با رژيم 

ندارند شنيده مي شود که بايد حاکم بر ايران 
بايد از حق خود در . در مقابل زورگوئي ايستاد

مثال .برخوداري از انرژي هسته اي  دفاع کرد 
اسرائيل و پاکستان و ديگر کشورهائي که 
حتي از سالح هسته اي نيز برخودارند پيش 
کشيده مي شود بدون اينکه در ماهيت بحران 

يند و به ويژه موجود به اندازه کافي تعمق نما
به اهداف سران رژيم در به جلو صحنه 

  .کشيدن چنين کارزاري بيانديشند
  

به  بازنگري يک تج
ال اقل ميان ساالن و جوانان دوران –همه ما 
 به ياد داريم که بدنبال حمله رژيم –انقالب 

صدام حسين به ايران و بدنبال مقاومت همه 
 جانبه مردم در همان ماه هاي آغاز جنگ ،
قواي  عراقي که بخشهاي بزرگي از خوزستان 
و ديگر استانهاي مرزي را به اشغال خود در 
آورده بودند ،شکستهاي سختي متحمل شدند 
و نهايتا با فتح خرمشهرآرايش قوا در جبهه ها 
به طور آشکاري به نفع ايران دگر گون گرديد 

من در اين جا نه وارد ماهيت اين جنگ مي –
 –ين شکست و پيروزي شوم و نه داليل ا

همزمان با عقب نشيني سربازان عراقي ، در 
 به تصويب ۵۹۸سازمان ملل، قعطنامه معروف 

رسيد که ضمن پذيرش تجاوز عراق به خاک 
ايران بسياري از حقوق و خسارات ناشي از 

سران . اين جنگ را به ايران مسترد مي نمود 
آن روز رژيم اسالمي ،که متأسفانه پس از اين 

ه جنايت و کشتار هنوز هم بر مقدرات ما هم
حاکمند،درست با همين ادعاهاي کنوني مبني 

بد (بر صدورانقالب اسالمي به کليه کشور ها 
نيست ياد آوري کنيم که همين امروزروزنامه  
 کيهان در مطلبي با ذکر اين که مسلمانان

در صد جمعيت قاره اروپا را تشکيل مي ۵/۳
ده است که به زودي دهند اظهار اميدواري کر

البته با )اين قاره را در اختيار خود مي گيرند 
شعار  فتح کربال و رسيدن به قدس  ،از 
پذيرش قعطنامه و آتش بس خوداري نمودند و 

 سال با تلفات و خساراتي ۸جنگ را به مدت 
غير قابل قياس و با شکستي مفتضحانه به 
پايان رساندند و باالخره هم در شرايطي که 

ق به کلي بر عليه رژيم و البته کشور ما نيز ور
برگشته بود جام زهر از جانب ولي مطلقه وقت 
که کسي جز آيت اله خميني نبود سر کشيده 

البته با آثار جهاني ،منطقه اي و  مصيبت .شد 
بار تداوم اين جنگ در خود ايران نيز آشنا 

   .هستيم
در آن زمان صداهاي ديگري هم بود که 

 و قطع جنگ  بود ۵۹۸رش قعطنامه خواهان پذي
،اما نه راه فرياد چنين صدائي باز بود و نه 
هنوز کوس رسوائي مالهاي حاکم تا بدين حد 

  . به صدا در آمد بود
سران رژيم شايد تصميم داشته باشند بار 
ديگر شانس خود را در چنين مصا ف  خون 
باري آزمايش نمايند و شايد به اين اعتقاد 

که تنها راه حيات آنها در ايجاد رسيده باشند 
يک روياروئي جديد مي باشد ،اما بر ما مردم 
ايران که هنوز چنين زخمي را بر پيکر خود 
داريم بخشوده نخواد بود که بار ديگر آتش 
بيار معرکه اي گرديم که بازيگران آن مناديان 
جنگ و جهالتند که در کاخهاي جماران و سفيد 

   . تيز مي کنندشمشير  يک جنگ صليبي را
ما مردم مي توانيم ضمن مخالفت با هر گونه 
دخالت خارجي در امور داخلي کشورمان 
،صف خود را از جاهالن و جنگ طلبان داخلي 
،به ويژه آنها که در هرم قدرت قرار دارند 
جدانموده ،خواهان توقف فوري و کامل 
مجموعه اقدامات مربوط به غني سازي 

طي گرديم که تعهدات اورانيوم و تأمين شراي
مربوط به تحقق قراداد الحاقي به طور همه 

   . جانبه به اجراء گذاشته شود
چنين حضوري نه تنها مي تواند خنثي کننده 
مداخالت خارجي گردد ،بلکه به نوبه خود 
گاميست در جهت تأمين حق تعيين سرنوشت 
خود و منزوي نمودن بيش از پيش مستبدين 

  . حاکم

  .....اي يا تحقيقات هسته
  4 بقيه از صفحه

  
روي آوري سران جمهوري اسالمي به چنين 
رويكردي در سياست خارجي، بخصوص لغو يك 
جانبه توافقات با اروپا و تبديل پرونده هسته اي به 
يك وسيله در بحران سازي هاي رايج اين حكومت 
در عرصه بين المللي، بازي با سرنوشت ، امنيت، 

  .و مردم آن استيكپارچگي و آينده كشور 
صداهائي كه امروز در هيات اعتراض و هشدار از 
پايتخت هاي سراسر جهان به سوي تهران روانه مي 
شوند، نگراني هائي كه از سوي نهاد هاي بين المللي 
. ابراز مي شوند، هميشه در همين حد نخواهند ماند

اين اعتراضات و هشدار ها در صورت ادامه سياست 
سالمي در قالب قطعنامه ها و هاي فعلي حكومت ا

مصوبات مجامع بين المللي در سرنوشت آينده كشور 
ما نقش بازي خواهند كرد، راي و اراده مردم كشور 
ما را در تصميم گيري براي تعيين سرنوشت و آينده 
كشور، با تحريم ها و دخالت هاي ناروا از خارج، با 
محدوديت هاي بمراتب گسترده تر از امروز مواجه 

  .خواهند ساخت
پروژه هسته اي جمهوري اسالمي، مي رود كه مثل 
خود اين حكومت به خطري جدي براي آينده كشور 
و به يك تهديد بزرگ عليه امنيت و حاكميت ملي 

اين پروژه، با هر نيتي آغاز شده باشد، و . تبديل شود
امروز با هر توجيهي با قسم و آيه بر صلح آميز بودن 

ه داليل متعدد سياسي از جمله اظها آن تاكيد گردد، ب
رات رئيس فعلي جمهوري اسالمي، پروژه اي 
خطرناك و بدون هيچ ترديدي ادامه آن در شكل 

مشكل جامعه جهاني قبل از . فعلي به ضرر كشور است
ان كه خود پروژه باشد، حكومت ايران و استفاده 
ممكني است كه اين حكومت مي تواند در ادامه از 

ين واقعيت را سران حكومت هم مي دانند، ا. آن بكند
به همين دليل هم در بازي خطرناك يك زورآزمائي 
بي چشم انداز، تالش مي كنند كه با ورق پروژه هسته 
اي وارد صحنه شوند و با باال بردن هر چه بيشتر نرخ 
بازي، به زعم خود امتيازات مهم تري از جمله تضمين 

ب را كه حفظ موجوديت رژيم خود از سوي غر
همواره جزئي از خواست هايشان در هر مذاكره اي 

اما آن ها در اين بازي نابرابر . بوده است، كسب كنند
و بي چشم انداز، فقط از جيب مردم ايران خرج مي 
كنند و تنها امنيت و آسايش و آينده فرزندان آن ها را 

  .وثيقه سياست خطرناك خود مي كنند
 . حكومت خود مي زنندو قبل از همه تيشه به ريشه 
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 1385بودجة دولت براي سال 
  يا 

  نژاد تقسيم غنائم بين حاميان احمدي
  محمود بهنام

نژاد،  نخستين اليحة بودجة دولت احمدي
. اواخر ماه گذشته، به مجلس شوراي اسالمي ارائه شد

اين بودجة پيشنهادي دولت براي سال آينده، هم 
همان طور . اكنون در مجلس رژيم تحت بررسي است

سيدگي به كابينة پيشنهادي رئيس جديد كه هنگام ر
جمهوري، و به ويژه بحث و جدل در مورد تصدي 

هاي گذشته مشاهده شد، بررسي  وزارت نفت، در ماه
 در اين مجلس نيز، كه اكثريت 1385اليحة بودجه 

نژاد تشكيل  آن را هم طرفداران دولت ائتالفي احمدي
هد دهند، مسلماً فارغ از مجادله و كشمكش نخوا مي
در هر حال، اليحة پيشنهادي دولت، مواضع و . بود

مقاصد خود آن را، در اين زمينه، به صورت 
  .دارد تري عرضه مي مشخص

بيني شده براي سال  بودجة كل كشور پيش
بيش از .  هزار ميليارد تومان است195آينده متجاوز از 

ها و ديگر  ها، شركت دو سوم آن را بودجة بانك
دهد كه  ابسته به دولت تشكيل ميمؤسسات انتفاعي و

خود بودجة . گيرد در اينجا مورد بررسي قرار نمي
» بودجة عمومي«هاي دولتي كه، اصطالحاً،  دستگاه

 هزار ميليارد تومان 63شود، بالغ بر  دولت ناميده مي
  .است

ساختار و تركيب كلي بودجة پيشنهادي، 
برخالف ادعاهاي مسئوالن دولتي، هيچ تفاوت 

قبل از هر . هاي پيشين ندارد ي با بودجة سالچشمگير
چيز، بند ناف اين بودجه هم كماكان به درآمدهاي 

حدود نيمي از : حاصل از صدور نفت خام بسته است
 هزار 32منابع بودجة عمومي دولت، يعني نزديك به 

ميليارد تومان آن از محل صادرات نفت و 
لغ، به نصف همين مب. شود هاي نفتي تأمين مي فرآورده

شود و  طور مستقيم، از طريق فروش نفت حاصل مي
نصف ديگر آن هم، به طور غيرمستقيم، با برداشت از 

در همين حال، . گردد فراهم مي» حساب ذخيرة ارزي«
بايد خاطر نشان كرد كه اين حجم درآمد نفتي ساالنه 

 تومان، برابر با 900كه با احتساب هر دالر معادل (
سابقه  رقمي كامالً بي) شود الر مي ميليارد د35حدود 

است كه از شرايط كنوني بازار جهاني و افزايش 
. گيرد سريع بهاي نفت در دورة اخير، سرچشمه مي

بهاي هر بشكة نفت در برآورد درآمدهاي سال آتي 
  . دالر منظور شده است40هم نزديك به 

حجم كل درآمدهاي مالياتي دولت در سال 
ليارد تومان برآورد شده  هزار مي17، حدود 1385
ماندة منابع بودجة  بعد از نفت و ماليات، باقي. است

ها و مؤسسات دولتي  عمومي از راه واگذاري شركت
به بخش خصوصي، فروش ارز، فروش كاالها و 
خدمات دولتي، استقراض از داخل و خارج، يعني 

بيع «، عقد قراردادهاي »اوراق مشاركت«انتشار 
و غيره ) خريد نسيه از خارج(» ينانسفا«، و يا »متقابل

  .شود فراهم مي
ها، يعني تقسيم  از لحاظ تركيب كلي هزينه

، »عمراني«هاي  و هزينه» جاري«هاي  منابع بين هزينه
. گيرد هاي پيشين را پي مي نيز، اين بودجه روال سال

 هزار 38چنان كه از كل بودجة عمومي، حدود 
 18هاي جاري و حدود  ميليارد تومان مستقيماً به هزينه

هزار ميليارد تومان هم به مخارج عمراني اختصاص 
ضمن آن كه، طبق تجربة عملكرد گذشته، . يافته است

» عمراني«هاي دولتي زير عنوان  بخش مهمي از هزينه
اما در . هم، در واقع، ماهيت جاري و مصرفي دارد

هاي جاري هم، بيشترين سهم از آنِ  ميان اقالم هزينه
به . هاي نظامي، امنيتي و انتظامي رژيم است نارگا

وزارت دفاع «اي كه زير عنوان  طوري كه مثالً بودجه
در جداول پيوست اليحه » و پشتيباني نيروهاي مسلح

اي است كه براي  آمده بيش از ده برابر بودجه
  .در نظر گرفته شده است» وزارت آموزش و پرورش«

نيز هاي دولتي  سياست خصوصي سازي بنگاه
 و خيزهايي، تداوم داشته  ها پيش، با افت كه از سال

هاي  تبصره. شود است در اين اليحه نيز دنبال مي
اليحة بودجه، و از جمله » مادة واحده«متعدد 
 آن، ناظر بر ادامة فروش و 19 و 8هاي  تبصره

. واگذاري بخشي ديگر از مؤسسات دولتي است
ولتي هاي د درآمدهاي حاصل از واگذاري شركت

 هزار ميليارد ريال و درآمدهاي مربوط به 16حدود 
 هزار 2فروش اموال منقول و غيرمنقول دولتي  بيش از 

  .بيني شده است ميليارد ريال در سال آينده پيش
ترتيبات گوناگوني هم در اين اليحه 

به » كمك«و » حمايت«جهت ) 6، 4، 2هاي  تبصره(
 8اختصاص . بخش خصوصي گنجانده شده است

به » حساب ذخيرة ارزي«ميليارد دالر از موجودي 
بخش خصوصي، اعطاي وام با بهرة ارزان، ارائة برخي 

و پرداخت يارانه، از جملة اين » بالعوض«تسهيالت 
  .هاست حمايت

ها و عوارض و همچنين بهاي  افزايش ماليات
هاي  برخي كاالها و خدمات عمومي نيز از ويژگي

ست كه در اليحة هاي ساالنه ا متداول بودجه
طبق . نژاد هم بازتاب دارد پيشنهادي دولت احمدي

اين اليحه، بهاي گاز مصرفي خانوارها، عوارض 
. . .  خودرو، عوارض گذرنامه و خروج از كشور و 

  .در سال آينده افزايش خواهد يافت
در حالي كه، در واقع، هيچ تدبير و طرح 

 تكرار مشخصي براي مقابله با معضل بيكاري، غير از
ثمري كه دولت قبلي مطرح  هاي غالباً بي آن طرح

شود، تأثيرات  كرده بود، در اين بودجه مشاهده نمي
ها طي سال  منفي آن در مورد تشديد تورم قيمت

نخستين عارضة افزايش . آينده غير قابل ترديد است
حساب و  شديد بودجة جاري، و يا جاري كردن بي

ي كه عالوه بر كتاب درآمدهاي نفتي در اقتصاد
اختالالت ساختاري به دليل اوضاع سياسي و اجتماعي 

هاي مضاعفي رو به رو گشته  حاكم نيز با نابساماني
هاست كه بار آن هم، بيش و  است، تورم شديد قيمت

پيش از همه، بر دوش مزد و حقوق بگيران و ديگر 
برخالف . كند درآمد و محروم سنگيني مي اقشار كم

كه » ريزي سازمان مديريت و برنامه«اظهارات رئيس 
نژاد از طريق اين  مدعي شده است دولت احمدي

در جامعه » عملياتي كردن عدالت«بودجه در صدد 
است، تورم زايي شديد اين بودجه، صرفنظر از هر 

عدالتي در حق  مسئلة ديگر، نشانة بارزي از بي
  .زحمتكشان و محرومان است

هاي  رجيعدالتي، تبعيض و خاصه خ اما بي
كه در (ها  اين بودجه، تنها در گراني يا تورم قيمت

واقع مالياتي است كه بر مزد و حقوق بگيران و 
. شود خالصه نمي) گردد بازنشستگان تحميل مي

هاي جاري مندرج درجه  بررسي تركيب و اقالم هزينه
هاي گوناگون اين اليحه، به روشني  اول و تبصره

ن بودجه، در واقع، تقسيم بيانگر اين است كه تنظيم اي
» برندة«ها و نهادهاي  ميان جريانات و جناح» غنائم«

  .انتخابات رياست جمهوري است
عالوه بر افزايش شديدي كه در بودجه 

و خصوصاً سپاه » نيروهاي مسلح«رسمي و علني 
و (پاسداران رژيم، براي سال آينده در نظر گرفته شده 

ها كه طبعاً در  بدانهاي محرمانه مربوط  جدا از بودجه
تحت عناوين و اقالم )  يابد اليحة بودجه انعكاس نمي

 مادة واحده كه يك قلم 17مثل تبصرة (ديگر هم 
)  هزار ميليارد ريال اختصاص داده است9بيش از 
. اي براي آنها منظور شده است» ويژه«هاي  بودجه

هاي  نيروهاي مقاومت بسيج و رده«، 9مطابق تبصره 
به » هاي عمراني طرح« به عنوان مجري آن» تابعه

يعني عالوه بر دريافت بودجه . حساب آمده است
جاري به صورت مستقيم  يا غيرمستقيم، اين نهاد 

به چنگ » عمراني«تواند سهمي هم از بودجه  مي
اي حداقل معادل يك ميليارد  ، بودجه16تبصرة . آورد

  . اختصاص داده است» بسيج خواهران«ريال براي 
دجة اختصاصي شوراي نگهبان هم، كه بو
هاي اخير شديداً باال رفته و در سال جاري به  طي سال

 ميليارد ريال رسيده بود، در سال آينده به 156حدود 
هاي  بودجه. شود  ميليارد ريال بالغ مي184بيش از 

هاي سياسي و مذهبي، مانند  مربوط به ديگر ارگان
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ليغات اسالمي دفتر تب«، »سازمان تبليغات اسالمي«
، »هاي علميه مركز خدمات حوزه«، »حوزة علمية قم

مركز مديريت «، »مركز خدمات حوزة علمية قم«
نيز افزايش قابل توجهي يافته . . . و » حوزة علمية قم

سازمان صدا و سيماي جمهوري «بودجة . است
 ميليارد 3265 درصد افزايش به 40با حداقل » اسالمي

  .ريال بالغ گشته است
نهاد رياست «گذشته از بودجة رسمي 

 ميليارد ريال را در بر 2700كه بيش از » جمهوري
از (هاي مختلف اين اليحه هم  گرفته است، تبصره

اي در »ويژه«اعتبارات ) 18 و 6 و 2هاي  جمله تبصره
گذارد كه از كمك به  اختيار رئيس جمهوري مي

 هاي التحصيالن دانشگاهي تا طرح فارغ» اشتغال«
. شود را شامل مي» هاي آمريكا خنثي كردن توطئه«

قابل توجه است كه احمدي نژاد كه در زورآزمايي 
مورد » آدم«آشكار با دستجات درون مجلس نتوانست 

نظرش را به وزارت نفت بگمارد، طبق مقرراتي كه در 
 اليحة بودجه تعبيه كرده، كوشيده است كه 11تبصرة 

ها و  بر شركتكنترل اختصاصي رياست جمهوري 
مؤسسات تابعة آن وزارتخانه و، در نهايت، تسلط 

تر بر چگونگي دخل و خرج درآمدهاي نفتي را  افزون
  . فراهم كند
هم از جمله » كميتة امداد امام خميني«

نهادهاي حكومتي است كه در اين اليحة بودجه نيز از 
تحت » كميته«اين . توجه خاصي برخوردار شده است

جمعيت مؤتلفة «ل گردانندگان مديريت و كنتر
گيري از اعتبارات وسيع  است كه با بهره» اسالمي

صدقه دهي و «دولتي و غير دولتي، عمالً كار 
و بسيج افراد براي شركت در تظاهرات » گداپروري

گيري به  هاي رأي فرمايشي وحضور در پاي صندوق
 از اختصاص .رساند شكل هدايت شده را به انجام مي

گرفته تا توزيع » هاي شغلي ايجاد فرصت «بودجه براي
درآمد، سهم و نقش  هاي كم در بين خانواده» يارانه«

چنان كه وقتي . شود مي» كميتة امداد«غالب نصيب 
) 15طبق تبصرة (هم » رفاه و تأمين اجتماعي«وزارت 

را كه » اقشار محروم و مستضعف«شود كه  مكلف مي
ند، تحت تحت پوشش هيچ گونه بيمة درماني نيست

كميتة امداد «درمان قرار دهد، تشخيص اين امر هم به 
شود، در صورتي كه بسياري  واگذار مي» امام خميني

از خانوارهاي محروم و نيازمند، اساساً از اين گونه 
بر  .هاي حكومتي بيزار و رويگردان هستند ارگان

سازمان ميراث فرهنگي و « اليحه، 10اساس تبصرة 
 ميليارد ريال از 20ه است كه موظف شد» گردشگري

و بازديد از » هاي اقامتي اردوگاه«بودجة خود را براي 
مناطق جنگزده در جنوب و غرب كشور و براي 

با هماهنگي » اردوهاي راهيان نور«اندازي  راه
عالوه بر . هزينه كند» نيروهاي مقاومت بسيج«

و نهادهاي ديگر بايد در » سازمان«هايي كه اين  بودجه
خرج » هاي دفاع مقدس احداث موزه و يادمان«د مور

هاي  دستگاه«دارد كه   مقرر مي16كنند، تبصرة 
توانند به منظور تعظيم و تكريم  مي. . . اجرايي 

ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از 
بدين ترتيب، نه تنها . »اعتبارات خود هزينه نمايند

هرگونه اعتبارات با استفاده از » ايثار و شهادت«ترويج 
يابد بلكه از اين  اي مي دولتي، باري ديگر رواج تازه

اي براي  ها و دستاويزهاي تازه طريق هم فرصت
هرگونه سوءاستفاده، دزدي و حيف و ميل منابع و 

  .گردد امكانات عمومي فراهم مي
اليحة بودجة دولت نيز، به نوبة خود، معرف 

ت است كه با پايگاه، جايگاه و نيات واقعي اين دول
هاي اكثريت وسيع مردم اين جامعه  نيازها و خواست
 .كامالً بيگانه است

  2بقيه از صفحه 
  .....جمهوري اسالمي و بن بست

 
جوانان كشور را به دليل يادداشت هاي روزانه شان در 
اينترنت بازداشت و شكنجه و محكوم به سال ها 

ده از زندان مي كند، كارگران كشور را بخاطر استفا
حق تشكيل سنديكا و دفاع از حقوق صنفي شان 

را با سالح  گروه گروه به زندان مي فرستد، گرسنگان
 ميلياردها ،سركوب از حق خواست نان محروم كند

دالر ثروت ملي را در چاه ويل طرح هاي مشكوك 
 شعاربزند و چند » حق ملي«دم از دفاع از   وبريزد

 هم چاشني آن مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريكا
 اوباش خود را روانه ،كند و به بهانه دشمن خارجي

خيابان نموده، دستور سركوب زنان، دانشجويان و 
كارگران را صادر كند و هر از گاهي هم براي دست 
گرمي سوزاندن پرچم يك كشوري را در خيابان 
هاي تهران صادر كند و با شعار هائي از قبيل آزادي 

  .لسطيني ها شودقدس، فلسطيني تر از ف
ادامه اين كشمكش با جهان قطعا به شكست ديگري 
. در حيات جمهوري اسالمي منجر خواهد شد

» بركت«همانطور كه يكه سواري خميني بر مركب 
جنگ هم دوام ابدي نداشت، رجز خواني دن 
كيشوت هاي امروز حكومت هم دوام چنداني 

تاسف بار آن است كه درست به همان . نخواهد يافت
گونه كه بهاي سنگين مصيبت جنگ را مردم ايران 
پرداختند، چه از طريق كشته شدن فرزندانشان در 

هاي اين جنگ شوم و يا بوسيله ويراني ها و  جبهه
بمباران و خرابي هاي حاصل از آن، و چه در 

ها و در سرداب هاي مرگ حكومت ترور و  زندان
» سازيغني « اين بار نيز تاوان .سركوب به بهانه جنگ

حكومت را مردمي بايد بپردازند كه به نان شب خود 

محتاج اند و از حق خواستن يك لقمه نان نيز محروم 
اند، اما قربانيان اصلي ماجراجوئي هاي حكومت 

  . خودكامه جمهوري اسالمي هستند
  . بايد قبل از آن كه دير شود، چاره اي انديشيداز اينرو

 تمام قوا از حق بايست با ما بر اين باوريم كه مي
در مورد سرنوشت كشور آزادانه مردم تصميم گيري 

با اعتراض به سياست هاي تنش آفرين . دفاع نمود
جمهوري اسالمي در عرصه بين المللي راه ادامه اين 

جمهوري اسالمي را وادار به . سياست ها را بست
پذيرش درخواست هاي آژانس بين المللي انرژي 

ي بين المللي اقاوله نامه هاتمي، گردن نهادن به م
نيروهاي دمكرات و آزاديخواه بايد يك صدا . نمود
به كه  پايان دادن به سياست دشمني با ديگر ملل براي

 برقراري گيرد، و براي صورت مينام مردم ايران 
مناسبات دوستانه با تمامي ملل و رابطه ديپلماتيك 
ه عادي با تمام كشورهاي جهان از جمله اياالت متحد

  كشورآمريكا و برسميت شناختن حق موجوديت
صف خود را از از اين طريق و مبارزه كنند اسرائيل، 

حكومتي كه هم چنان با شعار روزانه مرگ بر اين يا 
آن كشور و دامن زدن به تبعيضات، فضاي جامعه را 

  . ، در عمل جدا نمايندكند ميتيره و تار 
ن المللي از طرف ديگر بايد با حضور در مجامع بي

روشن ساخت كه مشكل بزرگ كشور ما نه برنامه 
خيال هاي اتمي جمهوري اسالمي،  هاي و خواب و

خود اين حكومت و نقض هر روزه حقوق مردم در 
شش تا حق اعتراض و وتمامي عرصه ها از حق پ

 قحقو ديگر تشكل و سركوب همه آزادي ها و 
مردم . مصرح در منشور جهاني حقوق بشر است

ما اكنون بيست وهفت سال است كه در زير كشور 
سلطه اين حكومت قرون وسطائي رنج مي برند و 
برنامه اتمي جمهوري اسالمي و كشكمش بر سر آن 

نبايد به وسيله اي براي تحميل محروميت هاي بيشتر 
قبل از همه جمهوري اسالمي . بر اين مردم تبديل شود

دم بايد بخاطر نقض حقوق و آزادي هاي اساسي مر
تاكيد يك  ايران در تمامي زمينه ها پاسخگو باشد و

نبايد منجر به اين شود كه جانبه بر برنامه اتمي آن، 
 مردم ايران در عليه رژيم جناياتالمللي  جامعه بين
 آزادي هاي ق و حقوق بشر و لغو حقوضزمينه نق

 و در مقابل آن سكوت ناديده بگيرد رااوليه مردم 
كنون در قبال نقض آشكار جامعه جهاني تا . كتد

حقوق بشر و سركوب و ترور در داخل و خارج از 
اي براي  كشور توسط جمهوري اسالمي اقدام شايسته

  .زير فشار قرار دادن حكومت ايران انجام نداده است
آوري   براي صلح جهاني نه الزاما فن واقعيتهديد
در همسايگي   كشورچندكه هم اكنون نيز  - اتمي
 بلكه خود جمهوري - ن برخوردارنداز آ ايران

رفع اين خطر نه از طريق تحريم . اسالمي است
اقتصادي يا حمله نظامي بلكه فقط و فقط از طريق 
تقويت و پيروزي مبارزات دمكراتيك مردم ايران و 
جايگزيني حكومت اسالمي با يك دولت منتخب 

جامعه . مردم و پاسخگو به مردم ايران امكانپذير است
  از سوئيمللي بايد به اين واقعيت توجه كند كهبين ال

تنها  به ثمر رسيدن مبارزات جاري مردم ايران عليه 
اين حكومت و براي كسب حقوق از دست رفته خود 
و موفقيت جنبش دمكراسي در درون ايران است كه 

تواند بر بحران برزگي كه علت العلل آن  مي
ان حكومت جمهوري اسالمي است، براي هميشه پاي

 و از سوي ديگر امروز خاورميانه به انبار باروتي دهد
از سالحهاي اتمي تبديل شده است كه بدون خلع 
سالح اتمي كشورهاي اين منطقه، جهان روي صلح و 

  .آرامش را به خود نخواهد ديد
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  تصاب سنديكاي كارگران شركت واحد اعچند ماه  ازگزارشي 
  مبارزه براي بر پائي تشكل مستقل

  
اعتصاب كارگران سنديكاي شركت واحد به يقين 

ين و مهم ترين حركت هاي يكي از جسورانه تر
ري دردوران حكومت سياه و ضد جنبش كارگ

كه خود بيانگر . كارگري جمهوري اسالمي است 
اهي طبقه  كارگر و همچنين  رشد و آگمرحله اي از

  .استن نيرو ها در عرصه جامعه امروز ايران تواز
اين اعتصاب نشان داد كه عليرغم تهاجم و تعرض 
گسترده سرمايه داران و دولت حامي آنها به كارگران 
و نقض حقوق و مطالبات آنان ، از عدم پرداخت 
دستمزد و حقوق تا بيكار سازي هاي گسترده و 

قانون كارو رواج قراردادهاي موقت ، فقدان بيمه لغو
، مبارزه .....بيكاري و بيمه هاي اجتماعي و درمان و 

كارگران در تمامي اشكال آن بر عليه جمهوري 
اسالمي و نظام سرمايه داري گسترش بيشتري يافته و 
براي دستيابي به زندگي بهتر هيچگاه متوقف نگرديده 

رصه قانوني و چه فراتر اين مبارزات چه در ع. است 
از قوانين نظام جمهوري اسالمي اشكال و مضمون 

از سوي ديگر اين . متفاوتي را از سر گذرانده است 
پيشروان  آن  براي خود كارگران و فعالين كارگري و

يابي مستقل   روشن بود كه به دليل عدم سازمانكامال
هاي كارگري مستقل،  كارگران و فقدان تشكل

نسبتا پايدار امكان پذير موفقيت   مطالبات ودستيابي به
هاي  از همين رو روند ايجاد تشكل. ود نخواهد ب

نزديك به سه سال پيش  به حداقل ازمستقل كارگري 
ترين مساله روز كارگران ايران  ترين و مبرم اصلي

كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي "ايجاد .تبديل گرديد 
براي ايجاد كميته هماهنگي "   و "آزاد كارگري
سنديكاي كارگران شركت واحد   "تشكل كارگري

 تشكل  وهمچنين" تشكل سراسري كارگران بيكار "
و هاي محلي كارگران بيكار در مناطق مختلف كشور

از جمله تالش هائي هستند ، كه در اين راستا براي .... 
پاسخ گوئي به اين خواست مبرم و حياتي، بعمل آمده 

   . است 
ب نشان داد كه مي توان و بايد اين رژيم   اين اعتصا

 .دارند ركارگران از چنين تواني برخو. را عقب راند 
  تشكل و اتحاد رمز موفقيت است

  
عدم شركت كارگران در راه پيمائي اول ماه مه 

كه خانه كارگر آن را تدارك ديده بود ، 1383
عليرغم حجم زياد تبليغات و استفاده ار همه امكانات 

ت بسيج كارگران در اين مراسم ، نشان دولتي جه
بارز طرد و نفي  خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار 

 صادقي در بگونه اي كه حسن. از سوي كارگران بود 
گويد   به روزنامه كار و كارگر مي83 ارديبهشت 23

حتي « تهران اگرهريك از شوراهاي اسالمي كار در 
سيار با آورد ، روزكارگرب  نفر را با خودش مي4

اين اتفاق در شرايطي . » . گرديد تر برگزار مي شكوه
 مه از برگزاري مراسم مستقل اول ماهدهد كه  رخ مي

 و كرج و تهران و سوي كارگران در سقز وسنندج
ها و  ديگر تمام نقشه هاي  خانه كارگريشهرهاي 

در سقزنزديك . زد ادي كارگري دولتي رژيم را بهمنه
  تعدادي زنداني شدند  نفر دستگير و 50به 

كارگران در  ) 1384(  درتظاهرات اول ماه امسال 
استاديوم آزادي با كانديداتوري رفسنجاني كانديداي 
خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار مخالفت كرده و 
دامنه  بي اعتباري اين نهاد ها را هر چه بيشترگسترش 

از سوي ديگر كارگران خواهان بر پائي تشكل . دادند
  .هاي مستقل كارگري بودند 

 
   .84 ارديبهشت 19

 نفر از اوباشان 300 ارديبهشت بيش از 19روز دوشنبه 
و چاقو كشان  خانه كارگرو شوراهاي اسالمي كار به 
سر كردگي حسن صادقي واحمدي پنجكي به 

اعضاي هيت . سنديكاي شركت واحد حمله بردند 
زبان  .مديره سنديكا را مورد ضرب و شتم قرار دادند

 را بريدندو اموال سنديكا را تخريب و اسانلومنصور 
ان سنديكا به  نفر از رهبر17  همچنين. سرقت كردند

  .ر كنار شدنددالئل واهي از كار ب
  

   .84شهريور 17
 تهران اتوبوسراني واحد شركت رانندگاندر اين روز 

و طرح  مسؤوالن گوش به خودصداي  رساندن براي
صنفي خود و در اعتراض به مشكالت  و مطالبات 

 اتوبوس هاي چراغ تن از اعضاء سنديكا، 17اخراج 
  .كردند روشن را خود

 كارگران سنديكاي رييس نايب ، »مددي ابراهيم« 
: گفت  حومه و تهران اتوبوسراني واحد شركت
 شفاهي و كتبي هاي درخواست به مسووالن متاسفانه
   .دهند نمي مناسب پاسخ رانندگان
 بندي طبقه طرح را كارگران هاي واستدرخ مددي
 بين تبعيض ،83 سال شلوار و كت سهميه مشاغل،
  هاي درخواست مرتبا«: گويد ومي داند مي شاغل، افراد
 نفر 17 اخراج با ولي كرديم مطرح مديران با را خود
 و منطقه تعويض كاري، اضافه كردن قطع همكاران از

 مكرر هاياحضار رتبه، ارتقاء از جلوگيري و خطوط
 مواجه ندارد، وجود قانوني توجيه گونه هيچ كه

   ».شديم
  

 واحد شركت كارگران سنديكاي رييس نايب
 هفته سه « :شود مي يادآور حومه و تهران اتوبوسراني

 شهرداري حقوقي اداره سرپرست وسيله به گذشته
 واحد شركت مديران و اعضا با را مالقاتي تهران
 با آنها و كرديم مطرح را خود هاي خواسته و داشتيم
 كاري هنوز هفته يك تا ها خواست بررسي قول وجود
  .»اند نداده انجام
 از واحد شركت رانندگان«: كند مي تاكيد وي

 آنها مخارج پاسخگوي كه كامل حقوق دريافت

 دستمزد حداقل كرديم تقاضا ما و محرومند باشد،
 است، تومان هزار 250 كه فقر خط به كارگران

   .»شود حاصال
  

   .84 مهر ماه 13
  شركت واحد اتوبوسرانيرانندگان اعتراضي تجمع
 يريهمن ميدان در

در پي شكايت كارگران شركت واحد اتوبوسراني و 
همچنين سنديكاي كارگري شركت واحد، قرار بود 

 دادگاهي علني براي رسيدگي به  مهرماه 13در روز 
ه ناحي.  تشكيل شودسنديكاي شركت واحدپرونده 

 دادسراي عمومي تهران واقع در ميدان منيريه به 11
اما . عنوان محل برگزاري دادگاه اعالم گرديده بود

در پس از حضور رانندگان معترض و وكالي ايشان 
به آنان اعالم گرديد كه محل، در ساعات اوليه صبح، 

منتقل ) خيابان معلم(پرونده به شعبه دادگاه انقالب 
 مهر 13اره تجمع كاگران در  در بانلوسا. شده است

تجمع  در ميدان منيريه «: گفت به خبرنگاران ماه 
تهران به اين علت بود كه كارگران شركت واحد طي 
سال گذشته موفق شدند سنديكاي كارگري خودشان 

در زماني كه بازگشايي سنديكاي . را تشكيل بدهند
كارگران شركت واحد  توسط هيات موسس در 

 شد،  كارگران خباز تهران افتتاحساختمان سنديكاي
ي كارگر و شوراي  از سوي عوامل مديريت و خانه
يعنى كسانى كه در . اسالمي كار مورد هجوم واقع شد

اصل اينها نمايندگان كارفرما هستند در نهادهاي 
كارگري، چون بدون انتخابات آزاد و رعايت اصول 

رامور كارگري، خودشان استانداردهاي بين المللي د
اين هجوم منجر به . دانند ي كارگر مي را نماينده

شكستن در ورودي، پنجره ها و بردن اموال كارگران، 
قبوض  سنديكا و پولهايي موجود در آنجا شد و 
همچنين كتابهاي زيادي از قانون كار، قانون صنفي 
كه در سنديكاي ما بود را سرقت كردند و ما را هم 
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 نفر مجروح 5ـ 6مورد ضرب و شتم قرار دادند كه 
. ما به دادگاه مراجعه و شكايت كرديم. شدند
اي تشكيل شد، در شعبه ي هشتم دادياري  پرونده

 دادسراي عمومي دادگاههاي تهران در 11ناحيه ي 
 ارديبهشت تا ديروز اين 20ميدان منيريه، كه از 

. تحقيق و بررسي در اين شعبه ي دادياري ادامه داشت
قيق و دادرسي گذشت، داديار بعد از آنكه مراحل تح

با توجه به اينكه از سوي . محترم ما را دعوت كردند
قاضي عنوان شد كه دادياري يا دادرسي علني ست و 
كليه كساني كه شكايت از مديريت شركت واحد،  
شورايي ها، حراستي ها و از خانه ي كارگر دارند مي 
توانند در اين جلسه شركت كنند، چه به عنوان شاكي 
و چه به عنوان گواه و شاهد، ما هم اين موضوع را 
اعالم كرديم كه بسياري از همكاران ما، بخاطر 
احساس مسئوليت شان نسبت به سنديكا و رهبري 
سنديكا و همچنين به دليل اينكه خود آنها شكايت 
هاي مختلفي از مديريت شركت واحد، از اعمال 

انه خالف قانون حراستي ها و شورايي ها و حزب خ
 بامداد به ميدان منيريه مراجعه 8ي كارگر داشتند، از 

 400تجمع در حدود در اين :  گفتاسانلو  .كردند
نفر از رانندگان بود كه داوطلبانه آمدند، بدون اينكه 
ما درخواست رسمي بكنيم يا اطالعيه اي بدهيم، آنهم 
به اين دليل كه حجم نارضايتي هاي كارگران امروزه 

 در باره خواست اسانلو .»خيلي باالستدر كشور ما 
اصلي ترين مسئله نداشتن « : اصلي كاگران گفت 

اولين خواست . تشكيالت مستقل و آزاد است
كارگران شركت واحد اينست كه سنديكايي را كه 
تشكيل داده اند بتواند با آزادي و در چهارچوب 

 در باره اسانلو.قوانين كاري بين المللي فعاليت كند
دومين : خواست هاي كارگران مي گويد ديگر 

نارضايتي اينكه دستمزدهايي كه امروز كارگران 
شركت واحد مي گيرند به جرات مي توانيم بگوييم 

ف ميزان درآمدي ست كه يك كه كمتر از نص
ي فقير در تهران براي امور زندگي به آن  خانواده

احتياج دارد، و اينكه طي سالهاي گذشته بتدريج 
اي رسمي را به كارگر قراردادي تبديل كرده قرارداده

اند و اين از خواسته هاي اصولي كارگران است كه 
يكي . قراردادي ها تبديل به قراردادهاي رسمي بشوند

ديگر از خواسته ها اين بوده است كه ما پيمان نامه 
هاي دسته جمعي پنجگانه اي را از دوران ستم شاهي 

ان موفق شديم منعقد تا امروز، بوسيله ي سنديكاهايم
كنيم كه در آنها كارگران توانستند حق و حقوقي را با 
تالشهاي متشكل سنديكاي خودشان بدست بياورند و 
از ساواك و حكومت شاه، كه بقولي مي گويند 
. آنقدر سركوبگر و ديكتاتور و كودتايي بود، بگيريم

 به اين طرف كه جلوي 62ولي متاسفانه از سال 
ها گرفته شد ما محروم از نهادهاي فعاليت سنديكا

در نتيجه امروز خواهان اين . كارگري مان شديم
هستيم كه مفاد اجرا نشده آن پنج پيمان قبلي اجرا 

عالوه براين، ما خواهان اين هستيم كه پيمان . بشود
دسته جمعي ششم بين نمايندگان سنديكاى كارگري 

   .»شركت واحد و كارفرما منعقد بشود

  
 84 يكم ديماه پنجشنبه

 ساعت هفت و نيم 1384شنبه يكم دي ماه   پنجروز
 نفر از اعضاي هيات مديره سنديكاي 12صبح، 

 و به محل نامعلومي برده شدشركت واحد بازداشت 
انلو رئيس هيات مديره سنديكا، سمنصور ا. اندشد

ابراهيم مددي، علي زاد حسين، منصور حيات غيبي و 
كاي شركت واحد شمار ديگري از اعضاي سندي

اتوبوسراني تهران و حومه از جمله دستگير شدگان 
روز ماموران دادستاني با مراجعه به همان عصر . هستند

منزل بازداشت شدگان به بازرسي خانه ها پرداخته و 
  .اسناد فعاليت سنديكا را با خود برده اند

  
  .  آغاز اعتصاب 84يكشنبه چهارم دي ماه

يكشنبه چهارم دي ماه از اولين ساعات بامداد 
، هزار نفر از رانندگان3كت بيش از  با شرياعتصاب

، 3،4كاركنان فني و تعميرات شركت واحد در مناطق 
آغاز اض به دستگيري رهبران سنديكا در اعتر 8، 6، 5

 . رانندگان عصر كار نيز به اعتصابيون پيوستند . شد 
ان بدنبال اعتصاب گسترده به گزارش خبرنگار

ان، سرويس اتوبوسراني با اختالل كامل روبرو رانندگ
هاي طوالني  شد و خيابانهاي شهر تهران با راهبندان

مديرعامل شركت واحد كه با مذاكرات  .مواجه شد
 10 صبح آغاز شده بود پس از تقريبا 8از حدود 

پايان بدون نتيجه روشن  18ساعت باالخره در ساعت 
   .يافت

در ي شهر تهران رييس شوراي اسالم مهدي چمران
شوراي اسالمي  شهرداري و ازخصوص اين اعتصاب 

 و شوراي تأمين استان سلب مسئوليت كردشهر تهران 
  .گيري دانست  تصميمتهران  را مرجع
از جزئيات مشكالت رانندگان «  :چمران گفت

هاي رانندگان  شركت واحد مطلع هستيم،  خواسته
شركت اتوبوس شركت واحد به حق است و بايد اين 

  ».نهايت تالش را براي رفع مشكالت آنها انجام دهد
طي :  مددي درمورد چگونگي پايان اعتصاب گفت 

 سال فعاليت شوراهاي اسالمي كار به عنوان 15
,  گانه شركت واحد 10نمايندگان صنفي در مناطق 

هاي كارگران برآورده نشده   هيچ يك از خواسته
كت واحد ريشه اصلي اعتصاب كارگران شر . است

تهران و حومه ، بر آورده نشدن مطالبات صنفي 
برآورده شدن  . كارگران اين شركت بوده است

  » .ها ، شرط پايان دادن به اعتصاب است  خواسته
 اعتصاب كارگران شركت  دوشنبه پنجم دي ماهروز 

واحد اتوبوسراني با وعده رسيدگي به خواست هاي 
. ن پايان يافتدي همه بازداشت شدگاصنفي آنان، آزا
 كه يباف شهردار تهران اعالم كردهم چنين قال

شركت واحد زير نظر شهرداري تهران قرار خواهد 
ز آقاي  بجها اعالم كردند كه  خبرگزاري . گرفت

  .ندزاد شدآلو  بقيه بازداشت شدگان انسا
كارگران شركت واحد  سه شنبه ششم دي ماهاما روز 

 در هنوزنفر ديگر  هفت طي اطالعيه اعالم كردند كه 
 نفر باقي مانده با وجود راي دادگاه مبني 7.زندان اند

 . ندآزادي ايشان، از بند رها نشدبر 

قيد و  كارگران در اين اطالعيه خواستار آزادي بي
  .شرط همكاران خود شدند

كارگران از فشار خود به مراجع قضايي براي آزاد 
عد، كردن همكاران دربند خود نكاستند و روز ب

هاي  ماه همراه با خانواده  دي7چهارشنبه 
در دادگاه انقالب حضور يافته و شدگان  بازداشت

خواستار پاسخگويي مسئولين نسبت به متوقف ساختن 
  . روند آزادي و اجراي احكام آزادي آنها شدند

يكي از اعضاي سنديكا در گفتگويي با ادوار نيوز 
 شدت از كارگران به«: ضمن اعالم اين خبر گفت 

تعويق آزادي همكاران خود خشمگين و معترض بوده 
و چنانچه هر چه سريعتر بازداشت شدگان آزاد نشوند 

  ». كليه عواقب آن متوجه مسئولين مربوطه خواهد بود
محافل امنيتي شايعاتي بر سر زبانها بود كه همچنين 

قصد دارند تا با انتصاب رهبران سنديكا به خارج از 
راي اين بر آنها پرونده هاي جديدي را بكشور و فشار 

گفته مي . انلو باز كنند سافراد و به خصوص منصور ا
شود سفر منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديكا به 
خارج از كشور و احتمال خريداري و حمل سالح از 
كردستان توسط وي از جمله مواردي است كه در 

   .   بازجويي ها بر آن تاكيد شده است
 برگزار  سنديكا جلسه هيئت مديرهشنبه شبهار چ  
هيئت مديره به نمايندگي از سنديكاي كاركنان . شد

شركت واحد تهران خواستار آزادي منصور اسانلو 
تاكيد كردند كه در مذاكرات خود با  كارگران. شد

 آزادي منصور شان  خواسته اول و مركزي،قاليباف
ور كسي و حاضر به پذيرش حض. اسانلو خواهد بود

 .جز نمايندگان كارگران نخواهند بود
  

 .جمعه نهم دي ماه 
 آقاي ابراهيم مددي   جمعه شبدر آخرين ساعات  

 سنديكاي كارگران شركت واحد از شركت   «گفت
در مذاكرات با شهردار تهران محمد باقر قاليباف 
امتناع كرده است زيرا در گروه مذاكره كننده افرادي 

كارگران قرار گرفته اند كه از اين به عنوان نماينده 
ما براي آزادي منصور . مشروعيت برخوردار نيستند

اسانلو تمام راه هاي حقوقي را در پيش ميگيريم و در 
صورت بي نتيجه ماندن اعتراضات كارگري را از سر 

  .»ميگيريم
  .شنبه دهم دي ماه 

مديره سنديكاي از اعضاي هيات  تن 13روز شنبه  
شهردار تهران  قاليباف باكت واحد رانندگان شر
داود رضوي از اعضاء هيات مديريه . مالقات كردند

به عنوان «  : سنديكا در مورد اين مالقات گفت
كارگر ما را پذيرفتند، يعني ايشان كاري به تشكل 
نداشتند و گفتند ما نماينده واقعي را كسي مي دانيم 

اين . كه پيگير است و قدم برمي دارد براي كارگران
است كه ما را به عنوان كارگر به حضور پذيرفتند و نه 

ولي به هر حال اين مالقات . به عنوان نماينده سنديكا
در اصل مالقات نمايندگان سنديكا بود، چون همه از 
اعضاي هيات مديره بوديم به استثناي دو تن كه از 

در شروع جلسه آزادي منصور . دندفعالين سنديكا بو
 » .وستان خواستندانلو را دسا
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نايب رئيس سنديكاي كارگران (ي ابراهيم مدد
 در اين باره )شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

 كه آقاي شهردار تهران در  مطابق سخنراني« : گفت
، روز اعتصاب كارگران  دي ماه4 روز يكشنبه

 شب در جمع سه هزار 23شركت واحد در ساعت 
ردند، قرار بود كه به نفري كارگران اعتصابي بيان ك

. سرعت دوستان دستگير شده سنديكايي ما آزاد شوند
كه متاسفانه هنوز آقاي منصور اسانلو رئيس هيات 
مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني 
تهران و حومه آزاد نشده و ما نگران وضعيت جسمي 
ايشان هستيم به دليل اين كه ايشان از ناحيه چشمان 

 19ب ديدگي زيادي بود بر اثر حمله تاريخ دچار آسي
 و در هفته گذشته ايشان وقت عمل 1384ارديبهشت 
  ».چشم داشتند

                                                                                                                                                                 
   دي ماه12دوشنبه 

 در  روز دوشنبه دوازدهم دي ماه  در گردهمائي
  ، هزار نفري آزادي با حضور شهردار12استاديوم 
توبوسراني خواستار آزادي  واحد اشركت كاركنان
كارگران در تجمع خود با .   انلو شدندسمنصور ا

ايجاد سنديكاي «حمل پالكاردهايي با عنوانهاي 
انلو آزاد سا«، »انلوستسر ا جرم منصوكارگري تنها
ايجاد سنديكاي مستقل حق مسلم «و » بايد گردد

، خواستار پاسخگويي به خواستهاي خود »ماست
                      . شدند

معاون رئيس هيات مديره سنديكاي (ابراهيم مددي 
كارگران و كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران 

 مقامات قضايي در رايزنيهايي كه با:  گفت)و حومه
يهايي به عمل دادسراي خيابان معلم انجام شد، هماهنگ

انلو و فرزند ايشان مالقات سآمد كه همسر آقاي ا
 دقيقه در زندان اوين با ايشان 25حضوري در حدود 

  .داشته باشند و گفتگوهايي را انجام دهند
  

   .84 دي ماه 17شنبه 
 رانندگان  شركت واحد دي ماه 17در روز شنبه 

بح با چراغ هاي  ص5 تهران از ساعت اتوبوسراني
هايشان خواستار  انلو  بر شيشهسروشن و عكسي از ا

بر . خود شدندزادي رئيس هيات مديره سنديكاي آ
« :   شعار نصب شده بود اينها روي برخي از اتوبوس

انلوي  بيگناه  آزاد بايد گردد،  سنديكاي مستقل سا
 از همان وري اسالميهماموران جم. » احياء بايد گردد

ا و كندن ه  تالش كرده اند با پاره كردن عكسصبح
ها و تهديد رانندگان حركت  شعار ها از شيشه اتوبوس

جمعي كارگران شركت واحد را با شكست مواجه 
كنند، هم چنين برخي گزارشات از دستگيري تعدادي 
از رانندگان معترض به اين اقدام ماموران خبر 

 .دهند مي
  

   .84 دي ماه 23جمعه 
بايست در اين روز جلسه مجمع  بر طبق قرار قبلي مي

عمومي تعاوني مصرف شركت واحد در مسجدي در 
اما از همان ساعات اوليه . غدير برگزار شودلميدان ا

هاي بسته مسجد روبرو شدند و  صبح كارگران با درب

نيروهاي . به ناچار در مقابل مسجد تحصن كردند
د شورش و نيروهاي امنيتي سريعا انتظامي و پليس ض

در محل حاضر شدند و خواستار ترك محل از سوي 
  . گرديدندكارگران 

كارگران در تظاهراتي آرام و در حالي كه شعار مي 
« ، » نوني حق مسلم ماست سنديكاي قا« : دادند 
انلو بي گناه آزاد سا« و » انلو آزاد بايد گرددسمنصور ا

 دادن شعارهايي تحصن و سپس با سر» بايد گردد 
خود را به مقابل درب منطقه يك شركت واحد 

ره يكي از اعضاء هيات مدي.اتوبوسراني منتقل كردند 
انلو س اشاره به وضعيت وخيم چشم آقاي اسنديكا با

دهند كه  يكپارچه شعار مي نفر 17000 امروز «:گفت 
انلو بايد آزاد گردد و نظام بايد بداند بودن سمنصور ا
  ».  در زندان كامال به ضرر خود نظام است ايشان

  

    
  سه شنبه چهارم بهمن

توجهي مسئولين به خواسته هاي كارگران  تداوم بي
شركت واحد و ادامه بازداشت منصور اسانلو، 
. كارگران را به سمت اعتصاب مجدد كشاند

 يا هي كارگران شركت واحد با صدور اعالميكايسند
 با توجه به از كارگران شركت واحد خواست 

 كارگران از ي بحق و قانونيپاسخ ماندن خواسته ها يب
  از روز شنبه هشتم بهمن ماه دو باره ني مسئوليسو

 -1 بر سه خواست هياعالم. دست به اعتصاب بزنند 
 كايت شناختن سندي به رسم-2. انلو س منصور ايآزاد

  . كرد ي مدي  انعقاد پيمان ششم  تاك- 3. 
 داوود دي س،يبي غاتي منصور ح،ي مددميابراه
 و غالمرضا ني زادحسي علان،ي ترابدي سع،يرضو

 شركت يكاي سندرهي مداتي هي از اعضاييرزايم
ششم  روز پنجشنبه ي براي تماس تلفنقيواحد از طر

 كارگران يكايسند. به دادگاه احضار شدندبهمن 
 تهران و حومه با صدور يشركت واحد اتوبوسران

دگان و كاركنان شركت واحد را به  رانني اهياعالم
 مذكور از همه هيدر اعالم. اعتصاب فرا خواند

 صبح و عصر و كارگران ي هافتيرانندگان ش
 و واحد ي ها در مناطق دهگانه و اتوبوس برقرگاهيتعم

 دعوت شده از صبح شنبه هشتم يگشت و امور ادار
بهمن ماه دست از كار بكشند و تجمع كنند و تا 

 شناخته شدن تيانلو و به رسمسر ا منصويآزاد
 ششم به اعتصاب ي دسته جمعماني و انعقاد پكايسند

 در يبي غاتيمنصور ح. در همه مناطق ادامه دهند

 دسته ماني پني كه آخرني بر ادي با تاكيئكفتگو
 تهران ي كار كارگران شركت واحد اتوبوسرانيجمع

 چيهما : دي گوي منعقد شده، مشي سال پ25و حومه 
 در مقابل ماني نسبت به خواسته هاينينه عقب نشگو

 يط. اضافه كرد ي ومي نداراني آقايدهايوعده وع
 ما تا ي از روز آزادمي داشتنيچند نشست كه با مسئول

 ي عكس العمل و مطالب مثبتچگونهيامروز، متاسفانه ه
 جمع نطوري كارگران هميانجام ندادند و خواسته ها
 مسئوالن ي كه از سو استديشده و فقط وعده و وع

 شود، بخصوص درخواست اول كارگران ي مدهيشن
 سي رئاسانلو منصور ي آقايشركت واحد، آزاد

 كارگران شركت واحد بوده و يكاي سندرهي مداتيه
 شان كه همان ي تشكل صنفجادي ايخواسته بعد

 آبان 13 كه در ي تفاهمنامه اي است كه در پكايسند
 يني و صفدرحسي خالقي آقايا و امضديي كه به تا83
 كاي نشان ندادند و سندي عكس العملچگونهي هده،يرس

 خوانند و ي ميرقانوني غشهيرا همانطور مانند هم
 ششم ي دسته جمعمانيكارگران تحت فشار هستند و پ

 خواهند كه متاسفانه فقط ما اعمال فشار و نفوذ يرا م
  » . ميني بي را مانيآقا

 ششم ي دسته جمعمانيپمورد  رد يبي غاتي حمنصور
 بوده و از آن 59 پنجم ما مورخ سال ماني پ«: گفت

تورم و . دهي به امضا نرسيماني پچيسال به بعد ه
 شود و ي اضافه مطي كارگر نسبت به شرايخواسته ها

 نوشته شده ماني مورد در پ30 در حدود يزياالن چ
 ي كه در قانون كار و قانون اساسيطبق قانون و مواد

 اجراكننده اش ي ولده،ي به ثبت رسيسالم ايجمهور
 گونه از چي كه هي عمل كرده، به صورتفيضع

 كه نوشته شده جامه عمل نپوشانده اند و يموارد
 ني قوانني اي و اجرايدگيكارگران خواستار رس

 ي دادگاه انقالب تعداديدر ضمن فردا از سو. هستند
  دوبارهد، شده بودنري كه دستگرهي مداتي هياز اعضا

 هي برگه و احضارچياحضار شدند به دادگاه بدون ه
 اتي حان،ي تراب،ي مدداني گفتند آقايفقط تلفن. يا
 غالمرضا ن،ي زادحسي عل،ي داوود رضو،يبيغ
 احضار شدند كه فردا ي به صورت تلفنييرزايم

 شوند و ي حتما بازداشت مزاني عزنيمشخص است ا
  ». ند شوي انتقال داده منيبه زندان او

  
  به هشتم بهمن ماه  شن

برطبق قرار قبلي از اولين ساعات روز شنبه هشتم 
 تجمع در  كارگران و رانندگان شركت واحد با،بهمن

راني،  اعتصاب خود را آغاز پايانه هاي شركت اتوبوس
بار نيروهاي انتظامي وسيعا وارد عمل  اما اين. كردند

 از همان ابتدا تالش شده و با كنترل اين پايانه ها
تصاب را در هم شكسته و آن را در نطفه كردند تا اع
در بخشي از اطالعيه سنديكا در اين مورد . خفه كنند
امروز شنبه هشتم بهمن ماه  اعتصاب ما  « :آمده است

 ي آزاديرانندگان و كاركنان شركت واحد برا
 مان هي اولي گرفتن خواسته هايدوستان دربند و  برا

 از جمله گريصدها نفر د يريبازهم با باتوم و دستگ
 يبرخ.  از ما پاسخ گرفتي تعداديافراد خانواده ها

از رانندگان زحمتكش را به زور كتك مجبور به كار 
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 را هم با رانندگان ياري بسيكردند و اتوبوس ها
  . به كار انداختنديگريد
 خود يهي گرفتن حقوق بدي كه براميدانستي مما

 آنچه كه امروز ي ولمي سخت هستيمجبور به مبارزه ا
 روني از حد و اندازه بگري ما شد ديبا ما و خانواده ها

.  خود رساندنديظلم و شقاوت را به حد اعال. بود
 چطور انتظار دارند كه ما ساكت اني آقاستيمعلوم ن

 شان فقط بر ي كارهانيبا ا. مي و اعتراض نكنمينيبنش
  ».ندي افزاي ما و بر خشم و عزم ما ميخواسته ها

سنديكاي شركت مسئول روابط عمومي  يزائريم
صبح اول « :  گفت  باره به خبرنگاران  واحد دراين
 يروهاي كه وارد منطقه شده توسط نيوقت هر كس

 به خطوط مراجعه دي بااي و ماموران باالجبار يتيامن
 ري كه مقاومت كردند، دستگي كساناي كردند يم

ده  و ضرب و شتم بوي فحاشي در موارديحت. شدند
و باالخره مجبور كردند همكاران ما را كه اتوبوس 

 يها  رانندهرشدگانيتمام دستگ. روني بوندبردارند وبر
 آنها از اعضا و فعاالن تيشركت واحد هستند و اكثر

 تعداد بازداشت مي كه ما داريآمار.  هستندكايسند
و .  نفر هستند400 ي ال300 لحظه نيشدگان تا ا

 است كه در حال ني ادهي كه به رسي اخبارنيآخر
 ارتباط مكان اچگونهي هستند و هنيانتقال به زندان او

 آنها يها  خود را نداشتند و خانوادهيها با خانواده
 ي تجمع و اعتراضچگونهيصبح هم ه. نگران هستند

 ما نيمسئول – نهاي كه مد نظر ايجور. صورت نگرفت
 كه ما مي بدههياني بكي است كه ما نيهست ا –
 و مي مملكت ندارني در اي حق و حقوقونهچگيه

 است و يادي از سر ما زد،يده ي به ما مديهرچه دار
 خوب و يها  و بچهني و پائمياندازيسرمان را ب

 فكر مي بدههياني بنطوري و اگر امي باشيكن گوش حرف
  » .شود يكنم كه مسائل ما حل م

 ساعت چهار صبح امروز خانم «: اصافه كرد يرزائيم 
 خانم ،يبي غاتي منصور حي همسر آقا،يبيغ اتيح

 يمي و خانم سل،ي داود رضوي همسرآقا،يرضو
 ي اول وقت صبح در منزل آقايمي سليهمسر آقا

 همسرانشان ي آزادي براخواستند ي بودند و ميميسل
 كه تجمع شركت كنند، نيكه در زندان هستند در ا

 هانيا.  و به بازداشتگاه انتقال داده شدندرشدنديدستگ
  ».هم هنوز بازداشت هستند و آزاد نشدند

 ري تعداد دستگي گروهي و رسانه هاي خبرمنابع
 از شيپ.   نفر اعالم كردند 1200شدگان را تا 

 تن از 12 از شي گسترده روز شنبه، بيها بازداشت
 ي كاركنان شركت واحد اتوبوسرانيكاي سندياعضا

اشت  پنجشنبه و جمعه بازديتهران و حومه، در روزها
  .شدند

كارگران شركت  گسترده يها بازداشتهمزمان با 
 و نيمه رسمي  ي رسميها ي ه خبرگزارواحد، 
 سنا،ي و ارناي اي از جمله خبرگزاري اسالميجمهور

 به پخش اخبار اي.  منتشر نكردندي خبراي باره نيدرا
در .  اعتصاب  دست زدند افتني اني در باره پايجعل
 زينوشت تحصن اعتراض آم مهر ي حال، خبرگزارنيا

 ي و اقداماتها يزني رانندگان شركت واحد با رايصنف
.  دي مسئوالن مربوطه انجام شد، لغو گرديكه از سو

 ي به نقل از مصطف»لناي ا «راني كار ايخبرگزار
 شركت واحد نوشت يم روابط عموري مد،يقهرمان
 توسط يجمع  اعتصاب و تحصن دستهچيه امروز

 افزود يو. احد صورت نگرفترانندگان شركت و
شهردار تهران اعالم كرده بود كه در صورت انجام 

  .اعتصاب با مسببان به طور قاطع برخورد خواهد شد
  
    نهم بهمنكشنبهي

 روز از  اعتصاب روز هشتم بهمنبازداشت شدگان
 ي دسته جمعي در زندان به اعتصاب غذاكشنبهي

 عمومي غالمرضا ميرزايي مسئول روابط. متوسل شدند
هاي ما  خواست« :  مي گويديا سنديكا در مصاحبه

صرفا صنفي است و به هيچ جريان سياسي تعلق ندارد، 
 نياما عده اي تالش دارند براي توجيه اعمال خود، ا

 دي گوي مي و» .حركت را سياسي جلوه دهند
 ندگاني خواهند اجازه داشته باشند نمايكارگران م

 در باره قرارداد با ي و دسته جمعننديخود را برگز
 مسئوالن حكومت ي و. ».كارفرما وارد مذاكره شوند

 كرده دي شده را به اخراج تهدريرا كه كارگران دستگ
 ي خود متهم مي شغلتياند، به سوء استفاده از موقع

 توانند صدها نفر را اخراج ي پرسد چگونه ميكند و م
  كنند؟ 
شده  كه همراه با كارگران بازداشت يانيدانشجو

 ي هاتهي آزاد شدند اما به كمكشنبهيبودند، روز 
  .ندگرديد احضار يانضباط
 سركوب اعتصاب رانندگان شركت واحد يدرپ

 تهران و حومه و بازداشت صدها تن از ياتوبوسران
 و فعاالن اني زنداني صنف، خانواده هانيكارگران ا

 كارگران شركت واحد دست به صدور يكايسند
 شود كه ي گفته مهي اطالعنيدر ا.  زدندهي اطالعكي

 از  بهمن،14  رانندگان شركت واحد روز جمعه هيكل
بر اساس .  خواهند كرديرفتن به محل كار خوددار

 هي كلي كارگران آزادي خواسته هاهي اعالمنيا
 تي فعالي آزاد،ييكايبازداشت شدگان سند

غالمرضا .  استي دسته جمعماني و انعقاد پييكايسند
 بازداشت شدگان و ي خانواده هاينگو سخييرزايم

: دي گوي فردا موي در مصاحبه با رادكاي سندياز اعضا
 مقدس خانواده كارگران نهاده و مي پا در حريعده ا«

 از همسران همكاران ما را به همراه كودكان يعده ا
 از كودكان و مادران را ي بعضي و حتريآنها دستگ

 يليكنون خما تا. مورد ضرب وشتم قرار داده اند
 مياما اجازه تجاوز به حر .ميا تحمل كرده

  » .مي دهي نمي را به احدمانيها خانواده
  
   جهارشنبه دوازدهم بهمن 

خانواده هاي كارگران زنداني از روز قبل اعالم كرده 
بودند كه در روز چهارشنبه در مقابل مجلس تجمع 

 از خانواده ي با حضور جمعتحصناين . خواهند كرد
 آغاز شده ي و فعاالن كارگريرگران بازداشت كايها

 مسئول روابط يحسن محمد.   روز ادامه يافتمو تما
 به ي مجلس توجهي سنديكا  گفت كه از سويعموم

 از ياعتراض كارگران صورت نگرفته و كس
 با كارگران نيامده است و اين بت صحينمايندگان برا

ع  نيز به جمي از مردم عادي است كه عده ايدر حال
ها رسيدگي   خواست خانواده.اند متحصنين ملحق شده

به وضعيت دستگيريهاي غير قانوني و آزادي فوري 
  تمام آنان بود

تعداد دستگير  استناد به اخبار موثق برخي گزارشات با
اعالم  نفر 1200 بيش از  راگان شركت واحد شده

 كه بر ي با اشاره به فشارهايي حسن محمد.كردند
 رسانه ها و يشود از تمام يعمال مدستگيرشدگان ا

گروه ها خواسته است كه خواست كارگران را 
   . نكننديسياس

 يكاي سندرهي مدتيا  هيروابط عمومهمين روز  رد
 اي به  در نامه تهران و حومهيران شركت واحد توبوس

 سازمان سيمسئول دفتر پار لوروا، لي ژان دانيآقا
يري آقاي ، ضمن تشريح وضعيت و دستگ كاريجهان

 تن از كارگران ، 1200اسانلو دبير سنديكا و بيش از 
 در سازمان  رسما سنديكاتيشكاخواهان ان شد كه 

 تي را ملزم به رعاراني و دولت اطرح شده  كاريجهان
  ، نمايند كه امضاء كرده استيهائ نامه مقاوله

ن از فشار مامورين امنيتي به كارگران در درون و بيرو
با دستگيري رهبران سنديكا،  . كند پيدا ميزندان ادامه  

فعالين تازه نفسي به جلو آمده و در غياب رهبران 
زنداني سازماندهي مقاومت در مقابل سركوب را بر 

 ييكاي از فعاالن سنديحسن محمد.  گيرند عهده مي
 قرار دارد، در ي اسالمي جمهورگرديكه خود تحت پ
 يگروه همراه دي گوي فردا مويمصاحبه با راد

 با ماموران است و زي و گربيگران در حال تعقرازكا
 يآقا.  در تماس قرار دارديبا تلفن با كارگران زندان

دوستان از داخل زندان از ما «: دي گوي ميمحمد
 برود و من از شيخواستند جنبش هر چه بهتر به پ

 كه در توانمان باشد يي تا جامي گوي منجايهم
   ». كردمي خواهتمقاوم

  
  به پانزدهم بهمنشن

 15 صبح روزشنبه، هي از ساعات اول،يبنا به اعالم قبل
 كارگران ي از خانواده هاياديبهمن ماه، جمع ز

 ي در جلويبازداشت شده شركت واحد اتوبوس ران
 معلم، دست اباني واقع در خ،يدادگاه انقالب اسالم

  .به تجمع زدند
 از خانواده ها يري تجمع كه با حضور جمع كثنيا

 مسئوالن دادگاه ي توجهيشروع شده بود، مورد ب
 كدام چي كه هي قرار گرفت؛ به صورتيانقالب اسالم

از مسئوالن حاضر نشدنددر جمع تجمع كنندگان 
.  آنان باشندي خواست هاي و پاسخگوابنديحضور 

 اطراف در يتي و امني انتظاميروهايدر مقابل حضور ن
رنگ بود و  پراري معلم بسابانيتجمع كنندگان و خ

 ي دادند و حتي مردم را به تجمع نموستنياجازه پ
 ي هاني معلم را بستند و به ماشاباني خيقي دقايبرا

 انتها در.  دادندي اجازه رفت و آمد نمزي نيعبور
 ني تري كه اصلي نامه اعتراضميخانواده ها با تنظ
 ي و شرط تمامدي قي و بعي سريخواست شان آزاد

 يگشت به كارشان و آزادبازداشت شدگان و باز
 آن به مسئوالن به لي بود و تحوييكاي سندتيفعال

  .  دادندانيتجمع خود پا
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تداوم مقاومت كارگران و خانواده هاي آنان از يكسو 
 كارگران شركت واحد، در و موج وسيع حمايت از

رج از كشور، مقامات را وادار كرد تا داخل و خا
از سوي . نندبتدريج كارگران اعتصابي را آزاد ك

ديگر براي جلوگيري از اعتصاب مجدد و براي 
ان، از بازگشت به كار دستگير مرعوب كردن كارگر

در اين مورد آقاي .  گان جلوگيري كردند شده
تا آنجايي كه ما «: ميرزايي در مصاحبه اي گفت 

اطالع داريم و همكاران به ما اطالع دادند، همكاران 
يك نگراني ما و تمام جديدي بازداشت نشدند و فقط 

خانواده هاي دستگيرشدگان داريم و آن اين كه 
تمامي آزادشگان طي چند روز اخير اجازه بازگشت 
به سر كار را نيافتند و مراجعه كردند به مناطق مربوطه 
و پاسخ شنيدند كه كار شما از عهده ما خارج است و 

پيروي همين . دست شوراي تامين استان تهران است
مروز يكشنبه تعدادي از دوستان به اداره كار مساله ا

استان تهران مراجعه كردند كه قرار بر اين شده دوباره 
تلفن بزنند اطالع دهند به كارفرما يا نماينده تام 
االختيار ايشان كه فردا ساعت ده صبح در اداره كار 
استان تهران حضور يابند و به نمايندگي از كليه 

 ما و تعدادي از همكارانمان كارگراني كه آزاد شدند،
از سنديكا در اين اداره هستيم ساعت ده صبح فردا تا 

  » .ببينيم كه چه جوابي به ما مي دهند
كند و فعالين و مسئولين  ها ادامه پيدا مي اما دستگيري

. شوند سنديكا اينجا و آنجا تعقيب شده و دستگير مي
 17سنديكا، دوشنبه  رهي مداتي عضو هيحسن محمد

 يتي از مادرش توسط ماموران امنداريهنگام دهمن، ب
ابراهيم گوهري . شود  مي بازداشتي اسالميجمهور

عضو هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد 
 بهمن 18اتوبوسراني تهران و حومه روز سه شنبه 

توسط ماموران اطالعاتي و امنيتي جمهوري اسالمي 
  . شود  ميدستگير

 حكومت  از تمام ابزار خود .فشار بسيار زياد است
براي به زانو درآوردن كارگران شركت واحد استفاده 

 با « : گويد باره مي  در اينغالمرضا ميرزايي. مي كند
توجه به اخباري كه ما داريم و شاهد هستيم، جو 
. خيلي مسموم است و فضا يك فضاي آلوده است

آنقدر تبليغات يك طرفه و بي انصافانه از سوي 
ي ها، حراستي ها، مديران مناطق و دست نشانده شوراي

هاي اينها دارد پخش مي شود به صورت ناجوانمردانه 
كه يك حالت ياس و نااميدي را مي خواهند در دل 

ولي من فكر مي كنم كارگران . كارگران ايجاد كنند
آنقدر آگاه هستند و درك و شعور اجتماعي دارند 

را كه خودشان چ. كه گول اين حرفها را نمي خورند
مي دانند و ما هم مي دانيم و نيت خودمان هم اين 
است كه ما جز خواسته صنفي تاكنون چيزي طرح 

ولي خب در هر . نكرديم و االن هم طرح نمي كنيم
حال ما اكنون درگير يك مبارزه نابرابر شديم كه تمام 
امكانات تبليغاتي و دولتي و انواع و اقسام تربيون ها 

 ما هستند مانند شورا و مديران دست طرف هاي
مناطق، كارفرما و از طرفي ما كه واقعا اين وسط 
مظلوم واقع شديم و حتي نمي توانيم كوچكترين 
ارتباطي حتي با خانواده زندانيان برقرار كنيم تا ببينيم 

چه احتياجاتي دارند تا از همكاران ديگر بگيريم و در 
را هم آنقدر ما اين حداقل كار . اختيارشان قرار دهيم

را محدود كردند كه متاسفانه شرمنده خانوده زندانيان 
  » .شديم
 هي اتحادي المللني بونيكنفدراسهيجده بهمن  زرو
 ي جهاني هاهي اتحادوني و فدراس  ي آزاد كارگريها

 بهمن 26  برابر با 2006 فوريه 15اي روز  طي اطالعيه
م كرده  اعالراني در دفاع از كارگران اي جهانروزرا 

و از تمامي سنديكاهاي عضو مي خواهد تا درمقابل 
.  سفارتخانه هاي ايران تظاهرات اعتراضي گذارند

بسياري از سازمانها و انجمنهاي كارگري و سياسي از 
  . اين اقدام پشتيباني كردند

ريج كارگران زنداني را آزاد كرد تا حكومت بتد
كرد كه   بهمن ، ميرزايي اعالم 23جايي كه در روز 

جز هيات مديره سنديكا و بيست تن از فعالين 
كس ديگري در زندان كارگري شركت واحد، 

 واحد همچنان از بازگشت اما مديريت شركت. نيست
كند و از اينرو  گان جلوگيري مي به كار آزاد شده

جمعي به اداره كار ناحيه   تا دستشدهتصميم گرفته 
  .شرق تهران مراجعه كنند

  
   بهمن26 چهارشنبه
 از كارگران تي حماي روز جهان بهمن، 26 چهارشنبه

 يكاي سندني روز، مسئولنيهمزمان با ا.  بودرانيا
 مي تهران و حومه تصميشركت واحد اتوبوسران

 در برابر ساختمان يداشتند صبح روز چهارشنبه تجمع
 برگزار كنند، اما شركت ي اسالميمجلس شورا

  .ندمتفرق شدكنندگان در تجمع قبل از آغاز آن 
 شركت واحد يكاي سندي سخنگوييرزايغالمرضا م
 امروز «:دي گوي فردا موي در مصاحبه با رادياتوبوسران

 و حراست شركت واحد يتي امنيروهاي نيتعداد
 كه تمام نيمقابل مجلس بودند و با توجه به ا

 ي براشتري ما كه آنجا مراجعه كردند، بيهمكارها
 حراست نتند اگر مامورا گفيبازگشت به كار بود، م
 اصال در شركت گري دنند،يشركت واحد ما را بب

 كارگران متفرق ي جوني دهند و با همچيراهمان نم
 از ي هنوز تعداد«:دي گوي مييرزاي ميآقا. شدند
 تهران از ي شركت واحد اتوبوسرانيكاي سندنيمسئول

 ي آقا،يبي غاتي، منصور حاسانلوجمله منصور 
  ولي. برندي در بازداشت به سر مرگي و چند ددونديس
 آزاد باي را تقرني و فعالرهي مداتي هي اعضاهيكل

.  نماندندني در زندان اوشتريكردند و شش هفت نفر ب
 شده بود، آزاد ري هم كه دستگي حسن محمديآقا
  » . آزاد شدندي داوود رضودي سيآقا. شد

  
بدون در چند ماه گذشته كارگران شركت واحد 

ي رسيدن به خواسته هاي خود، مبارزه انقطاع برا
به نقش و اهميت اتحاد نشان دادند تا چه حد   وكردند

 آنان از رهبرانپشتيباني . آگاهندو حركت يكپارچه 
شان  گي سنديكاي كارگري شركت واحد و آماده

  براي مقابل با سركوب شديد تا حد زندان و شكنجه،
دانش جويي خوب و  از روحيه باال،  سطح  مبارزه
  . دهد مبارزه صنفي كارگري خبر مي

با پايان گرفتن اين دور از مبارزه، حكومت همچنان 
كند تا  ل كارگران مقاومت كرده و تالش ميدر مقاب

با  ارعاب و سركوب از يكسو و جلوگيري از 
بازگشت فعالين كارگري به كار  و  تهديد به بيكاري 

ا  مقاومت كارگران شركت واحد ر،از سوي ديگر
حكومتيان بخوبي به جايگاه اين مبارزه .  درهم شكند

پيروزي كارگران .  ارگري واقفنددر آينده جنبش ك
راين زورآزمايي، راه را براي شكلگيري ديگر د

هموار خواهد كرد و  مستقل سنديكاهاي كارگري 
ازي تشكلهاي تپاياني است بر نزديك به سه دهه يكه 

  . سالمي  و بويژه شوراهاي اصنفي حكومتي 
مبارزه كارگران شركت واحد براي رسيدن به 

يقينا .  هايشان همچنان ادامه خواهد يافت خواسته
حكومت نيز در مقابله با كارگران از تمام توان خود 

اتحاد و همبستگي كارگران و . بهره خواهد گرفت
جلب حمايت مردم به اين مبارزه موثرترين وسيله 

 .  شدمقاومت در مقابل حكومت مي با
  

 
داشت ياد گرامي  
زامبورگك روزا لو  

مراسم  ) دي25(  ژانويه  گذشته 15كشنبه يروز 
ي به مناسبت سالگرد مرگ روزا باشكوه

 او، كارل ليبكنخت، مرزم هو زامبورگ و دوست كلو
 و كارل زامبورگكلوروزا . در برلين برگزار گرديد

 15لمان، در   آليبكنخت از رهبران نامدار جنبش چپ
، به وسيله عوامل نظامي جريانات راست 1919ژانويه 

  .اطي  آلمان، به شكلي بيرحمانه ، به قتل رسيدندافر
فردرش «م در پاي بناي يادمان آنها در محله مراساين 
تاج گل و صدها . در شرق برلين برگزار شد» اسفلد

شاخه هاي ميخك سرخ روي بناي يادبود آنها انباشته 
دان و من حدود  بيست هزار تن از عالقه.شده بود

مراسم  خواه در اين هواداران نيروهاي چپ و ترقي
الفونتن، از رهبران پيشين اسكار . شركت كرده بودند

و رئيس گروه » سوسيال دمكرات آلمان«حزب 
آلمان، گرگور » چپ « تازه تاسيس  حزب پارلماني

و ديگر » سوسياليسم دمكراتيك«گيسي، رهبر حزب 
، يلماني مذكور و همچنيني لوتاربيسكرئيس گروه پار
 نيز از جمله شركت آلمان» چپ«رئيس حزب 

  .كنندگان در اين مراسم بودند
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  نگاهي  به چند مساله كارگري
  

گسترش 
  تعرض
   به

   كارگران
  

  کميسيون کارگري
  

تعرض و تهاجم سرمايه داران ودولت 
جمهوري اسالمي بعنوان بزرگترين کارفرماي 
کشور گسترش روزافزوني يافته و هستي و 

اين . زندگي کارگران را نشانه رفته است 
تهاجمات و فشارهاي همه جانبه و فزاينده  به 
باقيمانده حقوق  و دستاورد هاي کارگران از 
يک سو بيانگر دامنه و ژرفاي بحران 
ساختاري سرمايه داري در ايران  و از سوي 
ديگر بيان انتقال هر چه بيشتر آسيب ها ، 
ضايعات و بار اين بحران برزندگي کارگران و 

اين تهاجمات هم در عرصه .  زحمتکشان است 
حدود کردن دامنه  بيشتر م چه با هر،قانوني

شمول ، مسخ و بي اعتبار کردن قانون کار و 
مرج و قانون جنگل دنبال حاکم کردن  هرج و 

« هم در تمهيداتي براي تغيروو مي شود 
قانون کاربه نفع سرمايه داران و »  اصالح 

جهرمي وزير کار خطاب به .  کارفرمايان 
شما نبايد به « . کارگران در اين باره مي گويد 

نون کار متکي باشيد، به مهارت و ارتقاي قا
. » . شيد باط کاري خود متکي باضمهارت و ان

ما نمي گوييم كه قانون كار نبايد اصالح «  ويا  
 درصد بنگاه ها نياز ٩٥شود اما اين قانون در 

          ».به اجرا ندارد و مستثني هستند
 کارگران در  اگر چه  مبارزات و مقاومت

تري يافته  اشکال نسبتاً راديکالشرايط جاري  
اما اين مبارزات  در حالت تدافعي و .است 

بعبارت ديگر  . ازسر استيصال جريان دارد
راي زنده ماندن و تالش بمبارزه کارگران  

براي جلوگيري از فرو افتادن در مهلکه نيستي 
 نه براي کسب امتيازات بيشتر و يا نه ،است

 قيمت واقعي، ي کار بهبراي مثال فروش نيرو
طي که دستمزد کارگران چندين ئويا در شرا

 شود ، ديگرحقوق برابر زير خط فقر تعيين مي
هاي  هائي مانند بيمه کارگران در عرصه

ض و قن.. ... اجتماعي ، درمان ، بيکاري و
  .پايمال مي گردد

اعتصاب کارگران سنديکاي شرکت واحد و 
ان هاي آن خانوادهمقاومت جانانه کارگران و 
م در چشم رژيمي طي يک ماه نيم گذشته ، چش

اش و با چنين دستگاه  با همه عرض و طول
هاي  هاي سرکوب گسترده ، هم نشان از ريشه

ها و مطالبات  مردمي و فراگير خواست
 هم نشان از رشد و آگاهي  وکارگران دارد

بايد تاکيد کرد که حتي سرکوب و . ه گارگرقطب
 کنوني و در تعادل لحظهمهار اين اعتصاب  در 

هاي اجتماعي فعلي ، هيچ نيروئي را قواي نيرو
توان بازداشتن  موجودي  که پا به عرصه 

راه  رمزعقب راندن رژيم را وجود گذاشته  و 
بايد آن را گرامي داشت ، حمايت . يافته،  نيست
اما در نگاهي . توان تقويت کرد وتا سر حد 

توان   ش تعرض به کارگران را ميمالي گسترجا
هاي زير مورد دقت و بررسي قرار  در عرصه

   . داد
  

 قانون كار ، پنج ١٩١آيين نامه اجرايي ماده 
   . سال تمديد مي شود

باروي کار آمدن دولت احمدي نژاد و با 
معرفي وزير کار جديد در يک تمهيد مشترک 
ازسوي سرمايه داران و دولت ،  كانون عالي 

طي (ICEA)انانجمنهاي صنفي كارفرمايي اير
خواستار تمديد  اي به وزارت كار، نامه
سال ٥ قانون كار تا ١٩١نامه اجرايي ماده  آئين

 قانون كار، ١٩١به موجب ماده . ديگر شد 
شوراي عالي كار با تصويب هيات وزيران مي 

اي براي خروج كارگاههاي  تواند آئين نامه
 نفر از شمول بعضي مقررات ١٠كوچك زير 

بر همين اساس در . ين نمايد اين قانون تدو
نامه كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي 

 در كارگاههاي كوچك «:ايران آمده است 
 قبيل تعداد  نفر كارگر بنا به داليلي از١٠داراي 

وضع اقتصادي كارگاه و , شرايط كار, كاركنان
اجراي برخي از مواد , روابط كارگر و كارفرما

 امكان پذير قانون كار جمهوري اسالمي
 و از اين رو نامه کانون بر معافيت ».باشد  نمي
 ماده و تبصره از قانون كار در كارگاههاي ٤٨

 سال تصريح و تاکيد ٥ نفره به مدت ١٠زير 
موسي «در اوائل شهريور ماه امسال . دارد  

 نماينده مجلس خروج کارگاه »الرضا ثروتي

ه  نفر را از شمول قانون کار شايع١٠هاي زير 
رد يگ در حالي صورت ميها  تالشاين . دانست 

هاي  و خروج کارگاه١٩١اجراي آئين نامهکه 
 ماده قانون کارطي ٤٨ نفر ازشمول ١٠زير 

سه سال گذشته اصوال نتوانسته است گره اي 
از معضل بيکاري بگشايد ، يا ظرفيتي را در 

   . زمينه اشتغال فراهم کند
  

 منطقه اي شدن دستمزد ها
  

اي گسترش اين گر از عرصه هيکي دي
اي شدن دستمزد  تعرضات موضوع منطقه

در رژيم شاه نيز ابتدا ايران به . کارگران است 
به دو منطقه تقسيم ١٣٥٣سه منطقه ودر سال 

به طور مثال تهران در منطقه يک و . شد 
سيستان و بلوچستان در منطقه دوقرار گرفت 

 حداقل دستمزد در منطقه دو به مراتب از. 
اکنون نيز تالش مي . منطقه يک پائين تر بود 

ترويج عادالنه كار و «  شود تابه بهانه 
حقوق کارگران مورد تعدي و »  دستمزد 

    . تجاوز قرار گيرد
هاي    رئيس شبكه خانه»هادي غنيمي فرد« 

صنعت و معدن ايران در اين باره چنين مي 
با وجود آن كه در قانون هاي كار قبل « : گويد 

اي شدن دستمزدها   و بعد از انقالب ،منطقه
پيش بيني شده است ، اما به دليل نبود تجربه 
و فرصت براي اجراي قانون ، هيچگاه 
دستمزدها به صورت منطقه اي تعيين نشده 

 : وي اضافه ميکند .  » ٨٤) ديماه ٢٧ ايلنا (است 
اي مي  تعيين دستمزدها به صورت منطقه« 

نه كار و دستمزد در تواند به ترويج عادال
مناطق مختلف بومي و جغرافيايي كشور ، 
تحقق عدالت اجتماعي و تسهيم شدن در سود 

عالوه بر . » )همان جا(. واقعي توليد كمك كند 
اي  تعيين منطقه« : اين وي ادعا مي کند

تواند بسته به شرايط و  دستمزدها، مي
هاي مناطق مختلف، به صورت فصلي،  ويژگي

تعيين .  مقطعي انجام  گيرد موقت و حتي
دستمزدها به صورت منطقه اي هر چه 
سريعتر بايد انجام گيرد تا به توسعه و رونق 

منطقه اي شدن . اقتصادي كشور كمك شود 
 امكان پذير ٨٥دستمزدها از نيمه دوم سال 

به عبارت ساده منظور از . ».خواهد بود 
اي شدن دستمزد ها به معناي حذف  منطقه

نون کار ، پرداخت حقوق و دستمزد شمول قا
ار  ، کپائين تر از مبلغ مصوب شوراي عالي 

عدم برخوداري از حقوق تامين اجتماعي و 
  . است بيمه بيکاري و بازنشستگي
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  اشتغال 
  

عرصه مهم  ديگري که امروزکارگران با آن 
. ست گريبانند موضوع کار و اشتغال ادست به

رغم آن که زير کار عليدولت احمدي نژاد و و
هاي قبل  دولت " اشتغال زائي  " است هاي  سي

ها را د را مورد انتقاد قرار داده و آناز خو
رغم آن که  عليوکند  آمد ، اعالم ميناکار

و " متولي " وزارت کار و امور اجتماعي را  
عهده دار و سياست گذار ايجاد اشتغال مي 

 مساله« کند ، که  اعالم مي اما به صراحت ،داند
. » اشتغال به اين زودي ها قابل حل نيست 

نيز » دولت  امام زمان « الجرم از وزارت کار 
و اشتغال وکاهش  نبايد پاسخ به مساله کار

  . بيکاري را انتظار داشت
محمد انتظامي نماينده كارفرمايان در هياتهاي 
حل اختالف ادارات كارضمن آن که سياست 

 را مورد کاهش  حق بيمه براي ايجاد اشتغال
آن را مشوقي براي .انتقاد قرار مي دهد 

اگر حق «  اضافه مي کند  .  اشتغال نمي داند 
اخراج به كارفرمايان واگذار شود ، اشتغال 

»  . يابد    درصد افزايش مي٤٠زايي و استخدام 
اين بمعناي پاک کردن صورت مساله و ختم . 

سياست ها  .  استبخير شدن موضوع اشتغال
ات سرمايه داران و دولت جمهوري و تمهيد

اسالمي  بيانگر گسترش ابعاد بيکاري و 
بيکارسازي و فقر فالکت بيشتر براي کارگران 

    . و ديگر زحمتکشان خواهد بود
  

واگذاري حوزه بازرسي وزارت کار به 
  بخش خصوصي

قانون کارتصريح دارد که، ٩٦ماده " الف " بند   
و ضوابط به منظور اجراي صحيح قانون كار 

حفاظت فني  ، اداره كل بازرسي وزارت كار 
ملزم به نظارت بر اجراي مقررات ناظر بر 
شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به 
كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك ، مدت 
كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران 
نوجوان  است، همچنين تبصره دوم اين ماده 

زرسي مستمر توسط اين اداره را قانوني، با
اگر چه در .داند   زمينه اجراي قانون كار مي

حال حاضر بازرسي از واحدهاي صنعتي 
گيرد ولي اين   تحت نظر وزارت كار صورت مي

ها نه تنها مستمر نيست بلکه با  بازرسي
توان  مي. مشكالت بسيار متعددي مواجه است 

سان براي نمونه به تعداد بسيار اندک بازر
ک به چبازرسي از واحد هاي کو. اشاره کرد

تا زماني . دالئل فراوان  اصوال انجام نمي گيرد

. که کارگري به وزارت کار شکايت ببرد
 دليل عدم امنيت شغلي و ترس از کارگران به

. گاه به چنين کاري دست نمي زنند چراج هيخا
عالوه بر آن کارفرمايان حتي ليست کارگران 

غم آن که حق بيمه کارگر را ي رشاغل را عل
 سازمان تامين اجتماعي  به،کنند دريافت مي
موارد  نقض قانون كار .  کنند گزارش نمي

چنان مشهود است که نياز به تحقيق و بررسي 
به طور مشخص در کارگاه هاي  . ويژه نيست

  نفر،١٠ک و مثال در کارگاه هاي زير کوچ
 در توان به وضعيت براي نمونه مي

هاي مصالح  يا کارگاه و ها  پزخانه  كوره
ساختماني ، پوست و چرم ، کفش هاي ماشيني 

 قانون ٧٩بطور مثال ماده . اشاره کرد .....و
. شود رعايت نمیها   پزخانه  كار دراغلب كوره

به كار «  اين ماده قانوني صراحت دارد كه 
 سال تمام ممنوع ١٥گماردن افراد كمتر از 

ست كه  برخي آمار  ، اين درحالي ا» است
 درصد ٥٠تا بيش از آن دارد که حکايت از 

ها را كودكاني در   پزخانه  كارگران فصلي كوره
 كه تقريبا ،دهند   سال تشكيل مي١٥ تا ٧سنين 

اين موضوع .  ماه سال را به كار مشغولند ٦
چنان گسترده و فراگير است كه اساسا امكان 

جود پنهان ماندنش از چشم بازرسان كار و
  . ندارد

اکي  ازعدم بازرسي موارد ديگري که ح
خودداري ، هائي است درچنين کارگاه

كارفرمايان از پرداخت حق بيمه كارگران به 
 ١٤٨طبق ماده . سازمان تامين اجتماعي است 

اين قانون ، كارفرمايان مكلفند بر اساس قانون 
تامين اجتماعي ، نسبت به بيمه نمودن كارگران 

اما با وجود كسر هفت . دام كنند واحد خود اق
درصدي حق بيمه از حقوق كارگران ، نام آنها 

 ١٤٨ماده . شود   به تامين اجتماعي گزارش نمي
. شود   قانون كار به شكل ديگري نيز نقض مي

اين ماده به صراحت كارفرما را مكلف كرده تا 
وشش بيمه قرار كارگرانش را تحت پ" همه"

ها در فصل  انهپزخ بدهد ، اما درکوره
كه كارگران به صورت خانوادگي " زني  قالب"

كنند ، برخي كارفرمايان ، با بيمه كردن   كار مي
سرپرست خانواده، ساير اعضا كه خود 
كارگران مستقلي هستند را تحت تكفل 

به اين ترتيب هيچ . دهند   سرپرست قرار مي
كدام از مواد قانون كار مشمول حال ساير 

به طور مثال كارگر زني . شود   كارگران نمي
كه تحت تكفل شوهرش است ، در صورت 

 قانون كار كه به ٧٦تواند از ماده   زايمان ، نمي
 روز مرخصي با حقوق را ٩٠دهد   او اجازه مي

اميدي به  .دريافت دارد، استفاده كند
بازنشستگي براي اين کارگران واهي است ، اما 

ان بابت در عين حال هفت درصد از دستمزدش
  . شود  حق بيمه كسر مي

اين موارد در حالي است كه يا بازرسي كار به 
موقع صورت نمي گيرد، و يا با كارفرمايان 

حال با واگذاري اين  .شود متخلف برخورد نمي
 ،پيمانكاران موضوع به بخش خصوصي و

صرف نظر از اينکه تا چه حد مي تواند  ميان 
 با پيمانكاران و بازرسين بخش خصوصي

 مشكالت دو ،كارفرمايان تباني صورت گيرد
هاي   چندان خواهد شد و نظارت الزم بر محيط

 بر سالمت نيروي كار صورت نخواهد  وكاري
اما همه مساله اين نيست و اين موضوع . گرفت

بلکه اصوال آن چه تحت . دهد  اتفاقي رخ نمي
حاکم کردن . اين سياست ها دنبال مي شود 

ح دانستن سرمايه بر کار و بي قانوني و ارج
حمايت از سرمايه داران در انباشت بدوي ، 
باال بردن شدت نرخ استثمار و حذف حقوق 
بيمه هاي اجتماعي، درمان و بازنشستگي 
کارگران به قيمت تباهي ، بي حقوقي محض و 

   .است سوق دادن آنان به سوي نيستي
  

 بيمه هاي بيکاري و تامين اجتماعي
  

ه جمهوري اسالمي هم چون عرصه ديگري ک 
گذشته بر آن است تا تعرض  خود بر کارگران 

موضوع بيمه هاي  بيکاري .  را گسترش دهد 
 ،شوراي عالي اشتغال. وتامين اجتماعي است  

  ،که رياست آن بعهده احمدي نژاد است
 آذرکليات کاهش هزينه هاي بيمه ٢٨دوشنبه 

"  ل ايجاد اشتغا" تامين اجتماعي را به منظور 
قانون مند شدن اشتغال هاي " در کشور و  

بخوانيد بدون بيمه هاي تامين " ( غير رسمي 
.  تصويب کرد  )  اجتماعي و بيمه بيکاري 

مصوبات اين جلسه ، وزارت کار و امور 
اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، 
سازمان  تامين اجتماعي را  موظف به ارائه 

براي کاهش هزينه هاي آئين نامه  پيشنهادي 
بيمه تامين اجتماعي به شوراي عالي اشتغال 

هم اکنون هزينه بيمه کارگران در . مي کند
در صد است که هفت در صد آن را ٣٠ايران 

کارگر و بيست در صد کارفرما و سه در صد 
  . را دولت تامين مي کند

 صنعتي گروه بزرگي از کارفرمايان واحد هاي
ق  به دولت و يا به له متع، توليدي و خدماتي چ

بخش خصوصي چند سال است که علي رغم 
کسر سهم بيمه از حقوق کارگران هيچ پولي  
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را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت 
در مقابل سازمان تامين اجتماعي نيز . اند نکرده

 ،با گروگان گرفتن دفترچه هاي بيمه شدگان
  . آن ها را تامين اعتبار نمي کند

ل سازمان تامين اجتماعي  داود مدير عام 
مددي ميزان بدهي هاي معوقه كارفرمايان به 
اين سازمان را بالغ بر يك هزار ميليارد تومان 

:   عالوه بر اين وي تصريح كرد. اعالم كرد 
 ميليارد توماني دولت ٤٦٠٠چنانچه بدهي هاي 

اين سازمان , به تامين اجتماعي پرداخت شود 
اي با هيچ  ي و بيمهدر ارايه خدمات درمان

بايد تاکيد کرد به . مشكلي مواجه نخواهد شد 
 که سازمان تامين اجتماعي عالوه بر آن

داران و  هاي سرمايه سياست مجري
 ضمن بخشودگي و ، همچنين کارفرمايان است

تقسيط بدهي و اعطاي امتيازات گوناگون به 
 گشاده باکارفرمايان و سرمايه داران، با آنان 

 درحاليکه به. کند  اهل رفتار مي تسدست و
عمل کرده مراتب بيشتر برعليه منافع کارگران 

 و توهين زر آمييو با آنان سختگيرانه وتحق
 دارد که ، جاي تاکيد. شود  کننده رفتار مي

 ٣است که از پرداخت  ها دولت خود سال
            . درصد حق بيمه خوداري کرده است

            
 مي گويد در حال حاضر " محمدعطارديان

 درصد حق بيمه ٣كارفرمايان به ميزان 
كارگران خود را بابت بيمه بيكاري پرداخت 

 قانون بيمه بيكاري افزايد که وی می. كنند   مي
بايد بر اساس توافق كارگران و كارفرمايان 

جاي تاکيد دارد که   . تغيير يافته و اصالح شود 
ورد کارگران درم"  ديوان عدالت اداري " راي 

قراردادي ، بر اين مبنا که چون آنان با ميل 
ارفرما قرارداد مهلت دار خود و با اراده با ک

اين پس از انقضاي  بنابر وکنند امضا مي
 است ترفندي ،قرارداد بيکار تلقي نخواهند شد

که  گروه بي شماري از کارگران را از دايره 
ه شمول دريافت حق بيمه بيکاري خارج ساخت

د و استا" اگر چه  طرحي با عنوان  . ستا
هاي بيمه و  در مورد کاهش هزينه" شاگردي 

امادر ترفند ديگري . افزايش اشتغال پيش نرفت
طرح " که در سال گذشته درطرحي با عنوان 

از سوي مجلس "  اشتغال موقت بيکاران 
تصويب شد ، عمال دست  سرمايه داران و 

ق بيمه پرداخت حدر عدم کارفرمايان را 
امروز در ادامه تعرضات . بيکاري آزاد گذاشت

« رژيم، وزير کار احمدي نژاد با اين ترفند که 
» فرد فاقد مهارت را نمي توان بيکار ناميد  

گروه  ديگري از کارگران را از برخورداري 
    . ازحق بيمه بيکاري محروم مي سازد

تاکيد اين مطلب اهميت دارد  که علي رغم آن    
ارفرمايان مكلفند بر اساس قانون تامين که ك

اجتماعي ، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد 
ولي با  كسر هفت درصدي . خود اقدام كنند 

حق بيمه از حقوق كارگران ، نام آنها به تامين 
از جانب ديگر ، . شود   اجتماعي گزارش نمي

سازمان تامين اجتماعي نيز تمديد اعتبار 
 درماني كارگران را منوط به هاي بيمه  دفترچه

   . كند  پرداخت حق بيمه توسط كارفرما مي
بايد اضافه کرد که اگر چه نرخ بيمه كارگر و 

 درصد است ، اما حق ٢٧كارفرما در مجموع 
 درصد بيمه شدگان سازمان ٨٠بيمه حدود 

 رقم دستمزد حداقلي بر اساستامين اجتماعي، 
پرداخت اجتماعي    هزار تومان به تامين١٢٢
در حقيقت نرخ موثر حق بيمه بسيار . شود  مي

برخي منابع  (  استکمتر ازمقدار رسمي آن
.)  درصد مي دانند ١٥نرخ موثر را در حدود 

كه اين نيز عالوه برتضعيف صندوق 

اجتماعي، حقوق بيمه بيکاري و تامين   تامين
ازنشستگي کارگران را مورد اجتماعي و ب

بران ناپذير هاي ج دچار زيان و تعرض
  .  سازد مي

هاي دولت  اما آن چه که در برنامه و سياست 
احمدي نژاد و وزارت کارش براي کارگران 

افزايش بيشتر بيکاري ، . رقم زده شده است 
مخالفت و تحديد آزادي ها وحقوق صنفي ، 

هاي مستقل  لمانع تراشي در برابر برپائي تشک
کارگري، گسترش سرکوب کارگران، افزايش 
فشار هاي اقتصادي و فقر، حذف و لغو 
برخورداري از حقوق بيمه بيکاري، تامين 
اجتماعي و بازنشستگي و در يک کالم  تعرض 

   . و تهاجم بيشتر به کارگران است
به يقين مبارزه کارگران براي متوقف کردن 
اين تعرض و تهاجم ، تحقق خواست ها 
ومطالبات کارگري ، بر پائي تشکل هاي مستقل 

 ارگري دامنه وگسترش بيشتري خواهد يافتک
   

 از خواسته هاي سنديكاي كارگران پشتيباني كنيم

 منتشر 1384بنا بر اطالعيه سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه ديروز چهارم بهمن 
رانندگان تقاضا كرده است كه از صبح روز شنبه شده است، اين سنديكا از همكاران خود به ويژه 

 رئيس هيات مديره سنديكا، كه بيش از يكماه است به خاطر " آزادي آقاي منصور اسانلو" براي8/11/1384
 به رسميت شناختن سنديكا و انعقاد پيمان دسته "دفاع از حقوق كارگران شركت واحد در زندان است و

، دست به اعتصاب زده و تا رسيدن به خواسته "بوس برقي و واحد گشتهمه مناطق و اتو" در "جمعي ششم 
 سنديكاي "در اين اطالعيه همچنين خطاب به كارگران آمده است كه . هاي خود اعتصاب را ادامه دهند

كارگران شركت واحد اتوبوسراني با تمام وجود از حق و حقوق شما دفاع نموده و در اين راه با تحمل 
 سلولهاي انفرادي اوين، اخراج، تبعيد و احضارهاي متعدد به مراكز امنيتي بهيچ عنوان در سختي ها همانند

دفاع از حق و حقوق قانوني كارگران ذره اي عقب نشيني نكرده و با اتحاد و همت و يكپارچگي شما 
  ".همچنان از حق و حقوق شما جانانه دفاع مي كند

جز شعار، گامي در جهت تحقق خواسته هاي كارگران  سال حاكميت خود 27جمهوري اسالمي طي اين 
تا جائي كه پيش از . اين شعارهاي بدون پشتوانه در دوره احمدي نژاد به اوج خود رسيده است. برنداشته است

انتخابات و قبل از اينكه به قدرت رسانده شود، قرار شده بود كه پول نفت را به سفره كارگران و اقشار كم 
د، اما هنوز رنگ اين شعارها از در و ديوار پاك نشده و طنين آن از گوش ها محو درآمد سرازير كن

نگرديده، همين جريان به قدرت رسيده، دستگيري و آزار و زنداني كردن كارگراني را كه براي احقاق 
 و اقشار بدين ترتيب نه تنها سفره كارگران. خواسته هايشان از جمله ايجاد سنديكا در تالش بودند، آغاز نمود

  .كم درآمد كشورمان رنگ پول نفت را نديد، بلكه نان ناچيزگذشته نيز از آنان و خانواده هايشان ستانده شد
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن پشتيباني از خواسته هاي كارگران شركت واحد 

ه احزاب و سازمانهاي سياسي، تشكل اتوبوسراني تهران و حومه از جمله خواست آزادي منصور اسانلو، هم
هاي صنفي و دموكراتيك و نهادهاي مدافع حقوق بشر را به حمايت از خواسته هاي كارگران ايران و 

ما وظيفه خود مي دانيم كه صداي حق طلبانه كارگران شركت واحد . پشتيباني از اعتصاب آنان فرا مي خواند
سانده و آنان را براي فشار به جمهوري اسالمي به منظور عقب را به تمامي مجامع دموكراتيك بين المللي ر
ما بر اين باوريم كه جمهوري اسالمي را تنها اعتراض جمعي، . نشاندنش در برابر كارگران، تشويق نمائيم

  .همبسته و نيرومند ايرانيان داخل و خارج مي تواند به عقب نشيني وادار كند، از اين اقدام دريغ نكنيم
  مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران كميته 

   2005 برابر بيست و پنجم ژانويه 1384پنجم بهمن 
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  هاي نظري استبداد سياسي، دگم
  و

  وحدت حزبي
محمد اعظمي

                  در آستانه سالگرد انقالب بهمن و بيست 
و هفتمين سال به قدرت رسيدن جمهوري اسالمي 

هاي اوليه پس از انقالب، اين  در سال. قرار داريم
فكر كه جمهوري اسالمي بتواند اين همه سال دوام 

اما در نتيجه سطح . شد   ميآورد، مشكل پذيرفته
فرهنگ و تجربه سياسي جامعه، پول فراوان نفت، 

خواه،  تشتت و پراكندگي جريانات چپ و آزادي
اوضاع جهان وهمچنين توان و ظرفيت سركوب 

البته .  نيروهاي حاكم، اين حكومت هنوز برجاست
جثه رژيم، الغرتر از هر . اين عوامل ثابت نمانده اند

اه جهان به جمهوري اسالمي تا بدان ايست و نگ دوره
اندازه منفي شده است كه اكنون حكومت اسالمي در 

خواهان جامعه و  روشنفكران و آزادي. اوج انزواست
همچنين اكثريت مردم شهرنشين كشورمان نيز در 

تري پيدا  مخالفت با جمهوري اسالمي موضع راسخ
كرده و به درجات متفاوت عليه حكومت به ميدان 

توان ادعا كرد كه يكي از  به جرات مي.  اند آمده
عوامل مهم و تعيين كننده در ماندگاري اين رژيم 

از اينرو . نبود يك آلترناتيو نيرومند و سراسري است
خواه موقعيتي استثنائي پيدا كرده،  اپوزيسيون ترقي

تواند در تحوالت آينده كشورمان نقش موثري  مي
پوزيسيون نيز وضعيت در ميان نيروهاي ا. ايفا نمايد

در حالي كه اين نيرو . جريانات چپ بسيار ويژه است
سازمانيافته است، در  به شدت ضعيف، پراكنده و غير

همان حال ظرفيت آن را دارد تا بخش قابل توجهي از 
اما . هاي خود همراه كند مردم را با شعارها  و برنامه

چپ هنوز نتوانسته است گام موثري براي پيوند با 
حركت مردم برداشته و راه را براي اثرگذاري بر 

البته هموار . روندهاي سياسي در آينده، هموار نمايد
كردن راه، با شناخت ضعف ها و برخورد با 

در اين رابطه . هاي آن مي تواند به بار نشيند ريشه
ترين پرسش اين است كه چرا  نخستين و مقدم

ند؟ آيا جريانات چپ چنين ضعيف و پراكنده مانده ا
سرنوشت و ظرفيت چپ همين است يا مشكالت و 
موانعي اين نيرو را از گسترش و قدرتمند شدن 

  بازداشته است؟
هاي ارائه شده، تا كنون نتوانسته                  پاسخ
حلي براي غلبه بر اين پراكندگي  است به راه

ها، براي گشودن  من در ادامه اين تالش. بيانجامد
ها و ناتواني  امون ريشه ضعفباب گفتگو پير

جريانات چپ ايران، به نكاتي در رابطه با علل اين 
با اين انتظار كه اين بحث . پراكندگي اشاره مي كنم

از جانب ديگر جريانات و افراد متمايل به اين انديشه 
  . تا رسيدن به نتايجي اميدوار كننده، پي گرفته شود

كه دو عامل در                شايد بتوان ادعا كرد 
پراكنده و زمين گير كردن نيروهاي چپ نقش باالئي 

ساير عوامل يا زاده اين دو بوده و يا نقش . اند داشته
به نظر من حاكميت . تعيين كننده اي نداشته اند

استبداد و ديرپائي آن و همچنين نوع نگاه به 
ايدئولوژي و درك و دريافت از آن، دو عامل تعيين 

گيري ذهنيت نيروهاي چپ در ايران  كننده در شكل
اين دوعامل، هم نگاه جريانات  چپ را . بوده است

اي و ذهني كرده است وهم آنها را از گام  كليشه
برداشتن به سوي نيروئي قدرتمند و اثرگذار در 

در اين باره . تحوالت سياسي كشور، باز داشته است
  :دهم بيشتر توضيح مي

 سال در كشورمان، يكي از                سركوب ديرينه
گيري احزاب و سازمانهاي بزرگ سياسي  موانع شكل

به جز مقاطعي كوتاه، . و حتي صنفي بوده است
همواره احزاب  و سازمانهاي سياسي چپ و 

هر حركت كه رنگ . اند آزاديخواه آماج تهاجم بوده
و بوي سازمانگرانه داشته است به شدت سركوب و 

اي بسيار سنگيني روبرو ه فعاالن آن با مجازات
در نتيجه چيرگي استبداد، تشكلها به ويژه . اند شده

تشكلهاي سياسي از افرادي محدود تشكيل شده و با 
در شرايط . اند كرده ضوابطي بسيار سخت فعاليت مي

تر  هاي كوچك سهل ها و تشكل سركوب، جمع
. توانند زير ضرب روند مخفي شده ودشوارترمي

راي مقابله با سركوب سخت و بدين خاطر معيار ب
اي  زا شده، جايگاه  ويژه كاربست دقيق آن ارزش

طبيعي است كه در چنين شرايطي . كند كسب مي
افراد و جريانات براي فعاليت سياسي و كار مشترك، 
از زاويه مقابله با سركوب، محك خورده و سنجيده 

از اينرو نقش و ثقل خصوصيات فردي بيش از . شوند
 سنگين شده و اخالقيات ، ميداني وسيع نرم معمول

با حاكم . گيرد پيدا كرده ودر مكان واالئي قرارمي
شدن چنين دركي، وحدت و اتحاد نه بر اساس برنامه 

هاي سياسي، كه با معيارهاي ديگري كه  و پالتفرم
اند، در  كشدار و لغزنده بوده و غير قابل سنجش

امي عوامل با اين نگاه اگر تم. گيرد دستور قرار مي

ديگر نيز به سود وحدت و اتحاد، عمل كند باز 
اي مي تواند در  هاي غير برنامه ها و ارزيابي سليقه

برابر وحدت سد غير قابل عبوري بسازد و براي تحقق 
  .آن مانع ايجاد نمايد

               استمرار سركوب به تدريج زندگي در جمع 
ر اين د. هاي كوچك را به فضيلت تبديل مي كند

فكري و هماهنگي، بيشتر حول  ها هم تشكل
گيرد و تنوع  معيارهاي زيستي و امنيتي شكل مي
از اينرو .  شود نظري نياز و ضرورتش كمترحس مي

مصالحه، نرمش و انعطاف كه از الزامات ماندگاري و 
ادامه كاري واحدهاي بزرگ و نيرومند است، ناپسند 

با گذشت . شود شده، به يك ضد ارزش تبديل مي
هاي كوچك،  زمان و با عادت به زيستن در جمع

هاي بزرگ در ناخودآگاه افراد  هراس از تشكل
نشيند و هر حركتي كه رو به سوي وحدت و  مي

گستردگي داشته باشد با مقاومت نيرومندي روبرو 
گيري و نداشتن نرمش در ارتباط با  سخت. شود مي

هولت همديگر و در ارتباط با ديگر جريانات و س
تواند بخشا  هاي زودرس، مي انشعابات و جدائي

ريشه در تاريخ و فرهنگي كه اين فكر را ساخته است، 
در نتيجه چنين فكري است كه در . داشته باشد

كارهاي مشترك بيش از آنكه اشتراكات ديده شود و 
آيد و  مورد تاكيد قرار گيرد، اختالفات بديده مي

  . برجسته مي شود
  از سوي ديگر تداوم سركوب خشن              

حركات آزاديخواهانه در كشورمان، ميدان بر 
راديكاليسم گشوده و كاربرد آن را جاذب و في 

بدين خاطراتخاذ سياست . است نمودهزا  النفسه ارزش
در اين جوامع، پيش از آنكه با منطق و 

اش  اش قضاوت شود با راديكاليزم كارگشائي
اين منطق . شود  ميگذاري سنجيده شده، ارزش

امروز بر ذهن و روان ما چيره شده و بر 
خشونتي كه طي . ورزي ما اثرگذارشده است سياست

ها اعمال شده و امروز نيز  ساليان دراز از جانب قدرت
شود، راه را چنان بر پذيرش  در كشور ما اعمال مي

آن گشوده است كه در اين فضا، نه تنها مقابله 
د نفي شود، بلكه زمينه توجيه توان آميز نمي خشونت

هم پيدا نموده، قادر است بر روح و روان بخش 
وسيعي از مردم و نيروهاي روشنفكر و جريانات 

شايد در اثر چنين نگاهي است . سياسي نيز چيره گردد
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 "گناه "كه جريانات چپ كشورمان به سادگي از 
ترين  گذرند اما كوچك  چپ خود مي همسايه

صطالح راست خود را غير قابل خطاي همسايه به ا
ترس و . دهند بخشش دانسته با واكنش تند پاسخ مي

واهمه براي نزديكي با جرياناتي كه راست پنداشته 
روي وجود  شوند يا در پرونده آنها اتهام راست مي

اند، به احتمال  داشته، يا به واقع سياست راست داشته
. ردزياد ريشه در چنين فرهنگي و اينگونه فكري دا

اين روانشناسي به سهم خود در راه اتحادها و 
ها مانع ايجاد نموده و در حركات وحدت  وحدت

طلبانه به جاي توليد شور و اميد، به كشمكش و تشنج 
اين ضعف در ميان . و جوسازي، دامن مي زند

مهاجرين سياسي، كه از صحنه اصلي مبارزه دور 
 تر بوده، بيشتربه چشم اند، سخت جان افتاده
  .خورد مي

              همچنين با تداوم ديكتاتوري و اعمال 
تواند  سركوب خشن، سياست نفي جاذب شده مي

چيزي كه در كشورهائي كه . نظرها را جلب كند
حاكميت دموكراتيك دارند چندان ارزش و 

در اين جوامع معموال جريانات و . جايگاهي ندارد
هاي  تها را با برنامه آنها و طرح سياس شخصيت

كسي قادر نيست با نفي . سنجند شان مي اثباتي
در حاليكه در . ديگران حمايت مردم را جلب نمايد

ايران مقابله با استبداد خود براي جلب حمايت كفايت 
خميني و درگيريش با شاه  اله نمونه آيت. كند مي

اله خميني در مواردي از  آيت. شاهد گويائي است
اما . ابله با شاه برخاستزاويه كامال ارتجاعي به مق

جاذبه ايستادگي در برابر شاه، بدان اندازه گيرا بود كه 
ها پنهان ماند، تا آنجا كه  زاويه مخالفت او از ديده

توانست در جريان انقالب حتي حمايت جريانات 
رواج روحيه مخالفت . چپ جامعه را نيز جلب نمايد

ياست توجهي به برنامه و س خواني و نفي ديگران و بي
اثباتي، بخشا از اين فضا تغذيه كرده و در اين محيط 

  . رشد نموده است
ها در جوامع استبدادي اعمال                افزون بر اين

سركوب و اختناق، نيروها را يا به حامي قدرت و يا 
حكومت در اين كشورها .  كند مخالف آن تبديل مي

 تحمل كمترين انتقاد را هم ندارد وتيغ سركوب
هر منتقدي ولو در . تواند گردن هر مخالفي را ببرد مي

چارچوب نظام حاكم، به صفوف اپوزيسيون رانده 
از اينرو آحاد جامعه يا در . شود شده، سركوب مي

اند  يا خوب. گيرند و يا دشمن صف دوست قرار مي
چنين نگاهي به دليل .  يا با همند و يا بر هم. يا بد

ز دير باز در كشور ما به پاي استبداد، ا تاريخ دير
هاي مذهبي نيز ترويج شده و فرهنگي  صورت آموزه

را  ساخته كه سم آن از جسم و جانمان بيرون نمي 
اين فرهنگ و اين فضا، افراد و جريانات را يا . رود

يا از آنها مريد ساخته و يا در . شيفته كرده و يا متنفر

بي دليل نيست كه . جايگاه مرادشان نهاده است
دار و قابل  قضاوت قطبي چنين در جامعه ما ريشه

اين فرهنگ برسازمانها و احزاب . پذيرش، شده است
چپ كشورمان نيز مسلط شده، آنان را با تنوع در نظر 
بيگانه كرده و از پذيرش آن و الزاماتش دور نموده 

البته اين نگاه امروزعمدتا در زير ضربات . است
نگي نظر در يك واقعيات آسيب ديده و به رنگار

تشكل تن داده است اما براي وحدت و اتحاد جز 
يكرنگي و هم نظري كامل چيز ديگري را نمي 

  .پذيرد
              دومين عامل كه در تكميل عامل نخست و 
در خدمت تشديد و تعميق آن عمل كرده است، 
مشكالتي است كه به درك و دريافت ما از 

ع نگاه به ايدئولوژي، اين نو. گردد ايدئولوژي باز مي
گر چه مختص جريانات چپ ايران نبوده است، اما در 

جريانات چپ . كشور ما به معجون عجيبي تبديل شد
هاي مذهبي و استبدادي جا  كشورمان كه وارث سنت

اي بودند، ذهن خود را با پذيرش مكتبي، كه از  افتاده
اين .  آن مذهب جديدي ساخته بودند، تغيير دادند

س از آميزش با فكر چپ سنتي ايران تبديل مكتب پ
اي كه دخل و تصرف  هاي آسماني شد، بگونه به آيه

. شد در آن و تغيير و تكامل آن ارتداد تلقي مي
درك نيروهاي چپ ايران از ماركسيسم و ساير 

هاي نظري، تفاوت چنداني به لحاظ روش، با  مكتب
نگاه نيروهاي مذهبي به مذهب و به كتاب هاي 

ما هرگونه تغيير، اصالح و . ني نداشته استآسما
بازبيني در مكتب ماركسيسم را با كلماتي چون ارتداد 
و تجديدنظرطلبي توصيف كرده، در برابر آن واكنش 

سخن و كالم بزرگان . داديم تند و منفي نشان مي
كالسيك براي ما مقدس بودند و شك در احكام آنها 

  .كرد  ميجايز نبود و به ذهن كمتر كسي خطور
 -              با اين نگاه به ماركسيسم و ماركسيسم

لنينيسم، ما ايدئولوژي خود را يك كل يكپارچه و 
دانستيم كه راه حل تمامي مسائل و  حقيقت ناب مي

اين . معضالت گذشته و حال و آينده را در خود دارد
درك و دريافت از ايدئولوژي، بر زمينه چيرگي 

ون و چراي مذهب و در غياب استبداد وتسلط بي چ
سنت گفتگوي آزاد، سبب شد تا هر فرد وهر گروه 
درك و برداشت خود را عين حقيقت ناب بپندارند و 

حامالن چنين . دخل و تصرف و تعديل آنرا نپذيرند
اي، بسيار طبيعي است كه در رابطه با  فكر و انديشه

بار . ديگر نيروها، نرمش و انعطاف را جايز نشمرند
ي سازشكاري و ناسزا تلقي كردن آن در فرهنگ منف

چپ ايران عالوه بر عوارض استبداد، ريشه در اين 
. نوع نگاه به ايدئولوژي و اين حق به جانبي دارد

سازش و نرمش هم به لحاظ فرهنگي، هم تاريخي و 
هم نظري در ذهن جريانات چپ كشورمان دافعه 

سوي توان به  با چنين ديدگاهي نمي. باالئي دارد

بدين دليل ساده كه وحدت به . وحدت گام برداشت
انعطافي نياز دارد كه طرز فكررايج، آن را عقب 

پرنسيپي تلقي كرده ، نه تنها آنرا  نشيني از اصول و بي
نتيجه چنين فكري . پذيرد، بلكه با آن مي ستيزد نمي

در عمل، به جدا ماندن گروههاي چپ از يكديگر 
كدام در ذهن وحراست از حقيقتي كه هر 

جدائي و دوري جريانات . بودند، انجاميد پرورانده
چپ از مردم كشورمان، امكان اصالح اين تفكر را 

هاي ضعيف و ناكارا را  دشوار كرده و عمرتشكل
  .زياد نموده است

توان شكست                 به اين دو عامل مهم مي
انداز شدن  چشم كشورهاي سوسياليستي سابق و بي

ت چپ و ترديد در باورهاي گذشته، مهاجرت جريانا
بخش قابل توجهي از كادرهاي چپ كشورمان 

به نظر من . را نيز افزود.....  وعوارض ناشي از آن و
اين عوامل با وجود اهميت زيادشان، باز نسبت به دو 

و اصلي  عاملي كه بدانها اشاره شد، نقش تعيين كننده
  . استرا، در پراكندگي جريانات چپ، نداشته

             اين مجموعه، از جمله عواملي است كه 
فضاي رواني وحدت گريز ما را ساخته و دوام آن را 

كنم جريانات  من فكر مي. تا كنون سبب شده است
چپ ايران در صورتي مي توانند اثرگذار شوند كه با 
بازنگري و بررسي عملكرد گذشته خود و 

حاد گام آموزي از آن در جهت وحدت و ات درس
تواند به توان  گام برداشتن در اين راستا مي. بردارند

  :ها و انحرافات بيافزايد، چون ما براي غلبه برضعف
               اوال بخشي از انحرافات و بروز 

ها در صفوف جريانات چپ و ترقي خواه  ناهنجاري
كشورمان ناشي از پراكندگي و ضعف اين نيروي 

حكومت جمهوري اسالمي و استمرار . اجتماعي است
هاي سياسي و گسترش فقر، فساد،  نقض خشن آزادي

دزدي و بي عدالتي از سوئي، تمايل به پائين كشاندن 
اين رژيم از اريكه قدرت را افزايش داده، واز سوي 
ديگر، درنتيجه پراكندگي و ضعف نيروهاي چپ و 
مترقي، اميد به رهائي از دست اين حكومت دشوار 

ين وضعيت روانشناسي خاص خود را به ا. شده است
وجود آورده و ياس و ناتواني را در صفوف 
اپوزيسيون ترقيخواه تشديد  و اتكا به خود را از 
.  بخشي از نيروهاي اين جنبش باز ستانده است

هاي خارجي براي  دلبستن به دخالت آمريكا و قدرت
رهائي از دست حكومت جمهوري اسالمي، اميد به 

ئتالفي براي استقرار دموكراسي با گيري ا شكل
نيروي سلطنت، كه جدا از تاريخ و عملكردش در 
گذشته، امروزنيز، وجود و حضور و برنامه اش مغاير 

همه و همه به دليل اين نيز .... دموكراسي است و 
هست كه ما گام هاي خود را براي منسجم كردن 
صفوف نيروهاي چپ و دموكرات بسيار كند و مردد 

به ميزاني كه صفوف نيروهاي چپ و . داريم بر مي
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تر شود به همان ميزان ميل به رهائي  خواه فشرده ترقي
هاي خارجي و مستبدان سابق داخلي،  زير سايه قدرت

  .شود تر مي كمرنگ
                 ثانيا هر حركت وحدت طلبانه به مردم و 
نيروهاي اپوزيسيون ترقيخواه انرژي و شور و اميد مي 

به ويژه نيروهاي وسيعي كه در گذشته در صف . دده
جريانات سياسي چپ قرار داشته و به آنها دلبسته بودند 

گام برداشتن . كنند امروز آرزوي وحدت آنها را مي
در اين راستا اميد بخش قابل توجهي از مردم را به 

افزون بر اين همانگونه كه با هر . دهد مبارزه افزايش مي
بخشي از نيروها را گرفته و آنها را انشعاب ياس دامن 

گير و پراكنده نموده است، با هر وحدت نيز شور  زمين
هائي از نيروهاي جنبش نشسته و آنها  اميد بر دل بخش
  .كشاند را به ميدان مي

               ثالثا ما بايد ببينيم با نزديكي و اتحاد و 
وحدت امكان اثرگذاري بيشترروي يكديگر را داريم 

ها و اتحادها، بدون  نزديكي. ا با دوري از همديگري
شك قدرت ما را براي برخورد با انحرافات بيشتر 

ها را افزايش  كند و زمينه براي رشد خالقيت مي
  .دهد مي

ادامه .                موقعيت كنوني قابل پذيرش نيست
ها و  اين وضع ناشي از تكرار همان روش

اهميت . گذشته است هاي منفي و ناكارآمد  سياست
دارد آگاهانه در پي يافتن راههاي نويني براي 

ريزي ساختاري كه به استقرار آزادي و عدالت  پي
  .اجتماعي، بيانجامد، باشيم

               
  كساني كه اين وضع را غير قابل قبول   چگونه؟

بدانند، نمي توانند براي هميشه دست روي دست 
ر اين است كه هرجريان و در اولين گام بهت. بگذارند

يا تشكل ويا فردي، درك و تعريف خود را از چپ 
بيان كرده و اگر چنين چپي وجود خارجي دارد، از 

اينرا بدين خاطر مورد تاكيد قرار . آن نام برده شود
توان يافت كه  دهم كه امروز كمتر جرياني را مي مي

مشكل زماني خود . به طور كلي طرفدار وحدت نباشد
دهد كه اين ايده بخواهد به عمل نزديك  شان ميرا ن

در اين . شود و وحدت مشخصي در دستور قرار گيرد
حالت صف موافقان و مخالفان وحدت از يكديگر 

از اينرواعالم تمايل وخواست وحدت . شود جدا مي
با ديگر جريانات با ذكر نام و نشان مشخص، امروز 

رفت براي نيروهاي چپ و آزاديخواه ايران، پيش
  .بزرگي است

               سپس و در گام بعد، ضروري است كه 
اند و  جريانات و كساني كه داراي مباني مشترك

براي وحدت در يك چارچوب قرار دارند، گفتگو و 
بدين منظور يكي از . بحث با يكديگر را آغاز نمايند

ها براي اينكه مباحث به نتيجه برسد، انتخاب  روش
يان كساني است كه آمادگي خود يك گروه كاراز م

اند تا مباحث را  را براي آغاز اين پروسه اعالم داشته
علني كردن مباحث و شركت . سازماندهي نمايند

دادن تمامي كساني كه تمايل به دخالت در اين پروسه 
. ترنمايد را دارند، مي تواند گفتگوها را همه جانبه

موضوعات در دستور توسط گروه كارو با نظر 
اين . شود شركت كنندگان در مباحث، مشخص مي

پروسه پس از تبادل نظر و گفتگو و روشن شدن مباني 
وحدت و فرا خواندن كنگره مشترك، به پايان 

  .رسد مي
تر                  براي اينكه سخن خود را نيز مشخص

بيان كنم، براين نظرم كه چپ نيروئي است كه در 
 و براي سوسياليسم جبهه كار، مخالف سرمايه بوده

در برنامه چپ دو عنصر كليدي مورد . كند مبارزه مي
مخالفت . عدالت اجتماعي و آزادي. تاكيد قرار دارد

با استثمار و دفاع از شانس برابر براي استفاده همگان 
از امكانات مادي و معنوي، جوهرعدالت اجتماعي 

تمامي افراد و جرياناتي كه خود را . است
 مباني مي بينند، در اردوي چپ درچارچوب اين
اما با اين مجموعه امروز . گيرند جامعه جاي مي

من بر اين باورم . توان به سوي وحدت شتافت نمي
بايست آن چپي به وحدت فرا خوانده شود  كه مي

كه مبارزه براي استقرار دموكراسي به جاي حكومت 
جمهوري اسالمي را به سود آزادي و رهائي مردم و 

 دستيابي به عدالت اجتماعي ارزيابي در خدمت
كند وهمچنين آزادي كامل نظر در تشكيالت  مي

  .پذيرد واحد را مي
 با اين معيار فكر مي كنم كه الزم است كه از همه 
جريانات و محافل و افرادي كه خود را در اين 

دهند، دعوت شود تا گفتگو براي  چارچوب قرار مي
  .وحدت را آغاز نمايند

       موضوعات در دستور كار براي بحث و          
تواند بررسي علل شكست اردوگاه  گفتگو، مي

سوسياليسم، علل شكست چپ در ايران، باز تعريف 
مباني نظري چپ و تدوين بنيادهاي استراتژي سياسي، 

  .  باشد
              پس از دوره معيني به تشخيص خود شركت 

مه گفتگو، توان ضمن ادا كنندگان در بحث، مي
مباني نظري سياسي، براي وحدت جرياناتي كه در 

اند، تنظيم و كنگره وحدت  مباحث مشاركت داشته
قابل تاكيد . خوانده شود گيري، فرا براي تصميم

است كه در تنظيم مباني وحدت اهميت دارد كه 
هاي گذشته كنار نهاده شود و فقط به  گيري سخت

تي، اشاره شود همان مباني نظري و سياسي و تشكيال
كه سازمان واحد براي حركت و اتخاذ سياست بدان 

  . نيازمند است
  

  1384بهمن ماه 
  

اعالم پشتيبانى نزديك به سى 
حزب و سنديكاى كارگرى سوئيس 

  از فعالين سنديكائى در ايران
  

واحد هاى سوئيس سازمان اتحاد فدائيان خلق، 
سازمان انقالبى زحمتكشان كردستان 

، حزب دمكرات كردستان ايران، )هكومه ل(ايران
سازمان فدائيان اكثريت و اتحاد دمكراتيك 

سوئيس با انتشار نامه  –ايرانيان ترقيخواه 
سرگشاده مشتركى خطاب به كميته اول ماه 
مه در برگيرنده نزديك به سى حزب و 

 سوئيسى و غير سوئيسى و سازمان سياسى
( سنديكاى كارگران سوئيس  بزرگترين

UNIA ( واهان حمايت اين احزاب و خ
  .سنديكاها از مبارزات كارگران ايران گرديد

محكوم نمودن که در رابطه با اين درخواست 
رژيم جمهورى اسالمى در سركوب كارگران 

، مورد  بودشركت واحد اتوبوسرانى تهران
حمايت نزديك به سى حزب، سازمان و 
سنديكاى كارگرى سوئيسى و خارجى قرار 

 .گرفت
 
  

در    از ايرانيانيرات جمعتظاه
مقابل مقر سازمان ملل متحد در 

 وين
  

 حکام آژانس ي با آغاز جلسه شوراهمزمان
 از ايرانيان مقيم ي اتمي، جمعي انرژيبين الملل

وين به دعوت حزب دموکرات کردستان 
اتريش، سازمان اتحاد فداييان خلق - ايران
اتريش و سازمان فداييان خلق ايران  - ايران

 ياتريش در اعتراض به سياست اتم- )ريتاکث(
 مقابل مقر سازمان ملل ر اسالمي، ديجمهور

در اين تجمع . متحد در وين تجمع کردند
 سازمان و همينطور ٤آخرين اطالعيه مشترک 

گزارش تازه ديده بان حقوق بشر با عنوان 
"  دستگير شده را آزاد کنيديکارگران اعتصاب"

يي که از اين گرد هم آ .در محل پخش شد
 درجه زير صفر ٧ بامداد در سرماي ٨ساعت 

و يخبندان شديد وين آغاز شده بود، ساعاتي 
تعدادي از خبرنگاراني که از نقاط . ادامه يافت

دور و نزديک براي تهيه گزارش اجالس 
آژانس، به وين آمده بودند، در محل اجتماع 
ايرانيان حضور يافتند و نظر شرکت کنندگان 

 .را جويا شدنددر تظاهرات 
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  انتخابات فلسطين
  پيروزي حماس ، سرنوشت الفتح

  حماد شيباني
پيروزي جنبش اسالمي حماس در انتخابات مجلس 
قانونگذاري فلسطين به دوران تسلط يكجانبه 
وبالمنازع سازمان الفتح بر سرنوشت و مقدرات مردم 

 ةهمان مردمي كه بعد از توافقنام. يان دادفلسطين پا
 به صلح عادالنه و زندگي به اسلو و به اميد دستيابي

 عرفات وديگر قبالدور از سلطه اشغالگران، به است
رهبران الفتح شتافتند؛ همان مردمي كه به تغيير در 
ميثاق سازمان آزاديبخش برمبناي شناسايي 
موجوديت اسرائيل تن داده وايجاد حكومت 

 آغاز تحقق يك دولت ةخودمختار را به عنوان نقط
اينبار از تشكيالتي كه به عهد خود مستقل پذيرفتند، 

 پيشبرد ة را هم در زميندوفا نكرد و بي كفايتي خو
 امور ةمذاكره با اسرائيليها، و هم در رابطه با ادار

فلسطينيها با . روزمره مردم نشان داد، روي برگرداند
 كرسي نمايندگي را در 132 كرسي از76رأي خود 

 نماينده به 47اختيار حماس قرار دادند و الفتح با 
 كرسي براي 2. موقعيت اپوزيسيون رانده شد 

 صندلي باقي مانده ، 7 در نظر گرفته شده وحيانمسي
سهم كل جريان پراكنده مدني ، چپ ، الئيك و 

  .مستقل شد
 اين تنها يك جنبه از واقعيت آنهم مربوط به اما

پيروزي مردم در پائين كشاندن نيروئي است كه 
نيروئي كه با . گيشان مسلط بودپيش ازاين بر زند

اتكا به ابزار قدرت، ميلياردها دالر اموال و كمكهاي 
دريافتي به نام مردم فلسطين را به جاي آنكه صرف 
بازسازي بنيادين اقتصاد نابود شده و فقير فلسطين 
 ةاشغالي كند و دردها و كمبودهاي مردم را در زمين

 ةند، روانكار، نان، تحصيل، بهداشت و رفاه چاره ك
كيسه هاي گشاد مشتي سوء استفاده چي در مراكز 
قدرت كرد و وضعيت معيشتي و سالمت و امنيت 

براي مثال همين هفته . مردم را به اضمحالل كشاند
 زير فشار افكار عمومي اعالم طيندادستان كل فلس

 دزدي و اختالس اموال ة پروند50داشت كه بيش از 
ر براي طرح در ميليون دال700عمومي به قيمت 

دادگاههاي زيرنظرش وجود دارد كه تمامي متهمان 
يا خود در مراكز قدرت قرار دارند ويا از پشتيباني 

. عناصري در مراكز باالي حكومتي برخوردار بوده اند
 سودجويان را ةاو همچنين يكي از اقدامات خائنان

فاش كرد كه و گفت كساني از همان قدرتمداران به 
 ميليونها تن سيمان براي ساختن ةتأمين مخفيان

ديواري كه اسرائيل، بنام تأمين امنيت شهروندانش 
. به دور شهرهاي فلسطين كشيده، متهم شده اند

 ازمردمواين در شرايطي است كه بيش از نيمي 
 دالر سر مي كنند و 2فلسطين با درآمدي كمتر از 

  .بيكاري زندگيشان را آشفته كرده است
ت اينستكه اين نيرو كه در اين  ديگر واقعيةجنب

شرايط بحراني به پيروزي رسيده و نزديك به هفتاد 
در صد از كرسيهاي پارلمان فلسطين را به دست 

 مشخص و پاسخگو در قبال ةآورده، فاقد يك برنام
الزامات اداره شئون مردم است و طرحي منسجم و 

 كه نچهقابل بحث براي تحقق شرايطي متفاوت با آ
الفت مي كرد، ارائه نداده است و به جز با آن مخ

 ةمشتي شعارهاي كلي، مبتني بر نظرات انحصارطلبان
اسالمي، چه به هنگام تبليغات انتخاباتي و چه پس 

ازينرو در . از اعالم نتايج انتخابات، ارائه نكرده است
صورتي كه حماس بخواهد با توسل به موقعيت 

ي داده شده  مبناي شعارهابرقانوني خود مستقالً و 
به تشكيل دولت دست بزند يا دستگاه دولتي موجود 
را تسخير نمايد، مردم فلسطين را، از يك بحران به 
بحراني بزرگتر با ابعاد تازه تري، گرفتار خواهد 

  .ساخت
 وجه بحران تازه، در اين است كه حكومت مهمترين

خود مختار، طبق منشور سازمان آزاديبخش فلسطين 
صوبات اسلو تشكيل شده، زير كنترل و بر مبناي م

اين مصوبات و متعهد به قراردادهائي است كه در 
رأس آن به رسميت شناختن اسرائيل و پذيرش 

 ينروش مسالمت آميز، براي حل مناقشات خود با ا
قراردادي كه، هرچند در يك شرايط . كشور است

نابرابر، به فلسطينيها تحميل شده است وطي ده 
ها و بارها توسط اسرائيل نقض شده سال گذشته بار

 حكومت شارون چه بسا ةوبويژه با اقدامات يكجانب
 ةبراي هميشه به گور سپرده شده است، اما، در عرص

 خود را به نبين المللي، سازمان آزاديبخش همچنا
آن متعهد مي داند و آن را مبناي اعتراض به عهد 

  .شكنيهاي اسرائيل مي شناسد
ساس نفي اين قرارداد وبا شعار  حماس بر اسازمان

نابودي اسرائيل و تحقق يك حكومت اسالمي در 
تمامي سرزمين تاريخي فلسطين ـ از رود اردن تا 
درياي مديترانه ـ و نيز امتناع از هرگونه مذاكره با 

.  جهاد شناخته شده استةاشغالگر و گسترش ايد
 بين ةعرصبنابراين، چه از نظر داخلي و چه در 

براي حضور در قدرت رسمي با مشكالت المللي 
درست از همين نقطه نظر است كه . جدي روبروست

برخي رهبران الفتح، عليرغم تبليغات انتخاباتي و در 
مقابل تنگناهاي ناشي از ريزش اعتماد تودها و 
انشعابات دروني دو سه سال اخيراين حزب، كه 

 آينده ولتدعوت به مشاركت همگاني در تشكيل د
،از همان نخستين لحظات اعالم نتايج مي كرد

انتخابات و روشن شدن برتري حماس اعالم كردند 
 حماس ةكه از مشاركت در دولتي كه بر اساس برنام

تشكيل شود، خود داري خواهند نمود، و از او 
خواستند تا رأساً براي تشكيل دولت مورد نظرش 

  .اقدام كند
زو داشت  بر اين باورند كه سازمان حماس آربسياري

 درصدي ويا برابر با الفتح نائل شود، تا 50به آرائي 
حداكثر از راه ائتالف با ساير مخالفان الفتح به 
تشكيل يك بلوك قدرتمند، در جهت شكستن 
انحصار قدرت الفتح و كسب جايگاه رهبري در 

 بعدي از اماپوزيسون فعال پارلماني نايل شود و در گ
ان آزاديبخش طريق مشاركت در بازسازي سازم

فلسطين و احيانا ايجاد تغييراتي راديكال در منشور 
اما نتايج شمارش . آن، خود را جايگزين الفتح كند

  .آراء دامنه شگفتي را به اردوي حماس نيز كشانيد
 مجازات الفتح توسط مردم ة از آنچه در بارغير

 صنوق انتخابات گفته مي شود، فقدان يك ةبوسيل
 ترقيخواه كه قادر باشد به دور از آلترناتيو منسجم و

منافع حقير گروهي، پيرامون يك خط مشي 
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دمكراتيك و مردمي صفوف باورمندان به عدالت 
اجتماعي و آزادي را متحد كند، آراي كل جريان 

 يعني نيروهاي غير از الفتح و حماس را پراكنده سوم
 5 ليست؛ شامل 9اين نيرو كه در .و بي اثركرد 

 ة ليست ائتالفي، وارد مبارز4ليست تشكيالتي و 
 كرسي به دست آورد و نزديك 7انتخابي شد، تنها 

همين تعداد را برابر آخرين ارزيابيهاي آماري از 
اين نيروها در بر خورد به عدم موفقيت . (دست داد

خود هر كدام تقصير را به گردن ديگري وهمه با هم 
 عين حال، تصوير به گردن الفتح مي اندازند و در
 ة آموزش از تجربةنااميد كننده اي از خود در زمين

  (.اين شكست نيز به دست مي دهند
 سوي ديگر تمامي تبليغات منفي آمريكا و اسرائيل از

 اروپا، طي روزهاي كارزار انتخاباتي، مبني ةو اتحادي
بر امتناع از همكاري و قطع رابطه با دولتي كه در آن 

ت داشته باشند و در يك كالم اعضاي حماس شرك
 وقيحانه اين قدرتها در امر داخلي مردم ةمداخل

فلسطين، با توجه به نفرت برحق اين مردم از سكوت 
بين المللي در مقابل جنايات اسرائيل و بويژه مواضع 
دولت آمريكا درتوجيه و حمايت از اين جنايات، در 
حقيقت بهترين نتيجه را در حساسترين زمان براي 

و به مظلوم نمائيهاي . حماس به ارمغان داشت
از اين رو مي توان به اين ادعاي . حماس كمك كرد

 داشت كه رهبران اين سازمان اگرچه رحماس باو
منتظر پيروزي بودند اما از نتايج بيرون آمده از 

و اين شگفتي در . صندوق دچار شگفتي شدند
سخنان طرفداران و رهبران آن بويژه در ساعتهاي 

درنخستين . اوليه بعد از انتخابات، كامال هويدا بود
پاسخ به اين سئوال كه در صورت قطع كمك مالي 

 و امريكا به دولت حماس، از كدام منبع مالي پاارو
 حكومت را تأمين كنند، ة ادارةمي توانند هزين

 "الوطن العربي" ةعبدالباري عطوان سردبير روزنام
 در همان "ان ايرانيبرادر"با تأكيد اظهار داشت كه 

روزهاي اسلو به عرفات پيغام داده بودند كه اگر از به 
 ة زند، حاضرند همبازرسميت شناختن اسرائيل سر 

خالد مشعل نيز . هزين هاي مورد نياز را تأمين كنند
 يك حماس است گفته بود عالوه بر ةكه مرد شمار

جهان اسالم ودنياي عرب، به دوستان و مدافعاني 
در حاليكه حاال، . ت ايران دلبسته اندچون دول

سخنان حماس رنگ ديپلماتيك گرفته وفقط ازدادن 
 دهنده، جهت نظارت بر مسير كمكاطمينان به دول 

  .اين كمكها صحبت مي شود

هرچه .  دو هفته به انعقاد مجلس مانده استاكنون
 اول مجلس ةبه روزهاي سرنوشت ساز انعقاد جلس

يم، ابزار تقيه، آرام آرام از قانونگذاري نزديك مي شو
زير قباي حماس بيرون مي آيد و در كنار 
سخنرانيهاي آتشين، زمزمه هاي ماليمت و نرمش 

 يانجي،درعرصه هائي مانند قبول مذاكره از طريق م
البته در صورتي و تا جائي كه به نفع مردم باشد و 

 10نيز امكان تمديد آتش بس يكطرفه به مدت مثال 
 ماه گذشته تا كنون طبق توافق 6نچه از سال؛ مثل آ

قاهره و با ميانجيگري مصر جريان دارد، شنيده مي 
 اختيارات ةاساسا امر مذاكره در حوز"و يا اينكه . شود

 و مهمتر آنكه، " است نه دولتخشسازمان آزاديب
 تعهدات خارجي دولت فلسطين را به ةحماس هم

يعني با اينهمه طرف ديگر ... . رسميت مي شناسد
الفتح همچنان به مانور براي سنگينتر كردن هرچه 

  .بيشتر وزن خود، در اوضاع آينده ادامه مي دهد
 عباس رهبر الفتح و رئيس سازمان محمود

آزاديبخش فلسطين است و اين سازمان همچنان 
 مردم فلسطين در تمامي محافل بين ةتنها نمايند
ين او بعنوان رئيس حكومت فلسطين ا. المللي است

افتخار را دارد كه با برگزاري انتخاباتي آرام و آزاد 
فرش قرمز را جلوي پاي حماس، براي فرود از 

 اعتراض و نزول به ارض مسئوليت، باز كرده رشع
 خود رئيس منتخب همان ةعباس نيز به نوب. است

مردمي است كه طي انتخاباتي به همين ميزان آزاد و 
تناقض با برنام، حماس منزه و با اتكاء به برنامه اي م

 اسلو و ميثاقهاي متعاقب آن ةو مبتني بر مفاد بياني
 انتخابات، زير اينهر دو . به قدرت رسيده است

نظارت سازمان ملل بر گزار شده و هر دو گواهي 
آمريكائيها اين .  دريافت كرده اند"حسن اخالق"

روزها مي گويند براي رابطه با دولتي كه حماس در 
د، موانع قانوني دارند و نمي توانند به آن رأس آن باش
قبال مي گفتند با دولتي كه حماس در . كمك كنند

 ةاين موضع البته با نمون.  باشداشتهآن عضويت د
دولت لبنان و عضويت دو وزير حزب اللـه كه در 
قبال اسرائيل از موضع همچون حماس برخوردارند و 

 دارند،  قرار"ليست سياه"هر دو به همين دليل در 
  .در تناقض است و يعني كه قابل حل

 نيز كه به محض اعالم نتايج انتخابات اسرئيل
پرداخت نزديك به هفتاد ميليون دالر سهم عوارض 
دريافتي از كاالهاي توليد شده در فلسطين وصادر 
شده از گمركات خود را به دولت فلسطين، به اين 

د،  واهي كه اين پول به دست حماس مي افتةبهان
 درمتوقف كرده بود و عمالً دولت فلسطين را 

پرداخت حقوق كارمندان خود با مشكل روبور كرده 
بود، از روز پنجم فوريه با اين توضيح كه حماس 
هنوز رسما به قدرت نرسيده است، دوباره از سر 

  .گرفت
 عباس دعوت از حماس براي تشكيل دولت محمود

 موافقت با را به اعالم نظر اين سازمان مبني بر
منشور سازمان آزاديبخش، از جمله به رسميت 

ماراتن ورود . شناختن اسرائيل، موكول كرده است
  . راه استةحماس به صحنه در ميان

 روزها تعداد بيشتري از طرفداران حماس با سر و اين
ريشهاي مرتب درحاليكه كت و شلوار و كراوات 

 تشكيل پوشيده اند جلو دوربينها مي روند و از قصد
يكي از آنها در . دولت متحد ملي سخن مي گويند

پاسخ اين سئوال كه راجع به حجاب اجباري چه مي 
 سالمگوئيد جواب مي دهد كه حماس طرفدارا

چگونه مي تواند طرفدار .  است"الاكراه في الدين"
  اجبار در حجاب باشد؟

 حماس با تشكيل دولتي تكنوكرات؛ دور از رنگ آيا
كثريت پارلماني، به داد و ستد با حزبي و حفظ ا

محمود عباس براي نجات خود از اين مرحله و 
  نجات الفتح از اين مهلكه تن نخواهد داد؟

 از كادرهاي معترض به سياستهاي رهبري برخي
الفتح بر اين باورند كه شايد اين شكست، آخرين 
شانس قبل از اضمحالل است كه در اختيار الفتح 

 ةسيماي واقعي خويش را در آينقرار داده شده تا 
  .سخاوتمند مردم بنگرد و سرنوشت خود را رقم زند

 2006 فوريه هفتم
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 فوروم نيششم

 جهان ياجتماع
  2006در سال 

 جهان امسال در ي فوروم اجتماعنيششم
 قاره فراموش شده و در ونزوئالقايآفر

ه . ي برگزار گرديني التكايكشورآمر در م
 ي ادامه فوروم اجتماعنيمارس همچن

پاكستان برگزار خواهد /يجهان در كراچ
  .ديگرد

  
اد

 
   جعفرپورديناه : گزارش

 
 جهان در ي فوروم اجتماعني ششم2006 هي ژانو19
 انيدرادامه، بعد از پا.  آغاز بكار نمودفاي آفريباماكو/يمال

 24، مجددا روز ) هي ژانو23روز  ( يكنفرانس بزرگ مال
 با يگري در كاراكاس ونزوئال كنفرانس بزرگ دهيژانو

در كنفرانس . دي نفر برگزار گرد100000 از شيشركت ب
 نفر از سرتاسر جهان 30000 از شي بدود در حيمال

 كنفرانس بزرگ فوروم نيسوم. شركت نموده بودند
 پاكستان برگزار خواهد ي در ماه مارس در كراچيجهان
 . شد
  ي ساختمان محل كنفرانس ها در مالي سر در ورودبر

 بزرگ نوشته دي پارچه سفكي يبا كلمات درشت بر رو
 آن گر،ي ديبله جهان.  ممكن استگري ديشده بود جهان

 شركت كنندگان در ي است كه باعث گردهمائيزيچ
 نيدر واقع ا.  گشته استقاي در آفري فوروم جهاننيششم
 فوروم يانگزاري از زمان بنن جهاي فوروم اجتماعنيششم
 ني چني برگزارري شهر فقني اي ماليبرا.  باشديها م

 . اعالم جنگ استكي. به مفهوم يميكنفرانس عظ
 داغ يز پر تالطم بحث و گفتگو ها چهار روني ادر

 اني ارائه گشت و از مي و راه حل هائرفتيصورت پذ
 ي هائلي بحث بدي ارائه شده براي از تم هايانبوه

 از ي دولتري سازمان غ600در حدود . ديجستجو گرد
 شركت نموده مي كنفرانس عظنيسرتاسر جهان در ا

 .بودند
به بحث و  ي كه در كنفرانس مالي تم هائني مهمتراز

 : توان ازيگفتگو نهاده شد م

 ي هاامدي و جنگ ـ  پي سازي شدن ، جهانزهيتاريمل
 جهان در هنگ گنگ ـ  رفرم يكنفرانس سران افتصاد

:  در سرتاسر جهانسميبرالي سازمان ملل متحد ـ ليها
 و نسبت به مردم قاي و فقر در قاره آفري نژادضيتبع
 و ي اجتماع،يد پا گذاشتن حقوق اقتصاري ، زقايآفر

 ـ ائتالف ي به جوامع دهقانحمله ـ  قاي مردم آفريفرهنگ
 و ضعف مبارزات زنان ـ سميبرالي و نئولي پدر ساالرانيم

 يانتقاد : يفرهنگ ، رسانه ها ، وسائل ارتباط جمع
ـ  انهدام ...... و كي سمبولي ، خشونت هادنيشياند
 يكيولوژي و تنوع بري ، كنترل ذخايطي محستي زستميس

 ، ي المللني بي هاهادجامعه ملل ، ن:  ي المللنيـ نظم ب
 و مبارزه ـ مبارزه استي ـ  قدرت ، سي المللنيحقوق ب

 و مبارزه يستيالي امپري ـ استراتژي اجتماعي رهائيبرا
 ـ تفاوت ها، يواني تمدن حي براي هائليملت ها ـ بد

و  ـ كار ، استثمار ي ها ، نگاه ها در جنبش اجتماعتيهو
 ها و لي ـ بدزش ـ رسانه ها ، فرهنگ ، آموديباز تول
 ي هااستي دولتها ، قروض و سني ـ تجارت بيدمكراس
 نهي در زمشرفتي ها ، پلي ـ بدي و اجتماعياقتصاد
 ملل ي ،  احترام به خودمختاري ، توسعه اجتماعيدمكراس

 .. ................................ و ي المللني حقوق بيو ممكن ساز
 ي اجتماعي شركت كنندگان كه عمدتا جنبش هااني مدر

 ي هاهياتحاد:  باشند يمنطقه و سرتاسر جهان م
 و جنبش ي زنان ، جنبش دانشحوئي جنبش ها،يكارگر

 از ي كه زارع خرد پنبه كاريبالي كولي ، به آلي دهقانيها
 از منطقه اش به ي ومي كني است برخورد مي مركزيمال

 كاي كه آمري نقدي كمك هاهي علبر تا باماكو آمده است
 متي خود را با قي تا آنان پنبه هادي نمايبه مالكان م

 تي موجودلهي وسني بفروشند و بديارزان به بازار جهان
 اعتراض شود،ي كشانده مي به نابودقايدهقانان خرد آفر

 مي تظاهرات بزرگ آمده اني ما به ا" :دي گوياو م. دينما
 كه قدرت مي ها بگوئيكائيخصوص آمر و بانيتا به جهان

 ها ونيلي مي زندگاستشاني كننده جهان و سي رهبريها
 . " كشانده استيانسان را بخطر نابود

 
 ما ":دي گوي مي اول سازمان زنان مالري تواوره دبوياومو

 اما ما تحت مي دهي ملي را تشكي مالتيجمع% 52زنان 
.  انددهيعه بر و ما را از جامميفشار و استثمارقرار دار

در باره خانواده ، در : رندي گي را مردان مماتي تصميتمام
 توسط يري گمي تصمنيا. ي و اجتماعياسيباره مسائل س

 مبارزه نيما در ا. ردي گي ما را هم در بر مي زندگمردان
 بلكه ميستي كه ما تماشگر نمي نشان دهمي خواهيمان م

 ."مينينقش آفر
  

 فوروم روز اول افتتاح تظاهرات
 

 فوروم به هي در حدود هزار نفر در تظاهرات روزافتتاح
 " وميسپس در استاد.  شهر باماكو روانه شدندي هاابانيخ
سخنرانان . دي برگزار گردي رسمهي افتتاح" تاي كادويموب
 ،يقائي زنان آفري سازمان هاندهي از جمله نماياريبس

پس  را قرائت نموده و سي هائهي خطابيقائيجوانان افر
 . دي اجرا گردي بومين برنامه فرهنگيچند

 و پرچم باي زي با رنگ هاشهي صف تظاهرات چون هم
 ني را در اي مختلف رقصان در هوا، شور و حاليها

 از ي فرانسوئتيه.  منطقه فراموش شده برقرار نموده بود
 منظم در حركت يدر صف) س ژ ت ( يسازمان فرانسو

 ها و شركت يمراكش اني هم مي كوچكيتصادم ها. بود
  .كنندگان غرب صحرا به وجود آمد

بش هاي قطعنامه جن
  اجتماعي

 ششمين فوروم اجتماعي 
  مالي/جهاني باماكو

  2006 ژانويه 22در تاريخ 
  

  گزارش از آتاک آلمان
  برگردان ناهيد جعفرپور

  
براي اولين بار فوروم اجتماعي جهان در آفريقا برگزار 

شركت كنندگان بر اين باورند كه اين اولين دست . گرديد
دست . فريقاستآورد نظمي بزرگ در اين قاره خاكي آ

آوردي كه قبل از هر چيز تمامي آن فجايعي را كه انسان 
هاي اين قاره را مورد مخاطره و تهديد قرار داده است، 

  . مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار داده است
 " پيامد هاي"كنفرانس جنبش هاي اجتماعي در آفريقا 

ط سياست نئواستعماري و ليبرالي در آفريقا و ساير نقا
پيامد هائي كه در اثر جهاني . جهان را محكوم مي نمايد

سازي مناسبات تجاري تحت نظر قدرت هاي بزرگ و 
نهاد هاي بين المللي چون بانك جهاني، سازمان تجارت 

  .  جهاني و صندوق بين المللي پول پديد آمده است
اين پيامد ها به مفهوم توسعه فقر، بي بهداشتي ، بي 

ضروري ترين ملزومات زندگي بنياني آموزشي و انهدام 
. مي باشد....... انساني چون آب ، غذا ، انرژي ، مسكن و 

تمامي ابزار هاي رسيدن به حقوق اجتماعي و اقتصادي و 
  . حق شهروندي از ما گرفته شده است

ما خود را در اين جنبش عظيم فعال نموده و از آن 
 هاي آفريقا پشتيباني مي نمائيم تا بدينوسيله تمامي ملت

بتوانند حقوق حقه خويش را باز ستانده و از آن دفاع 
اين نئوليبرال ها هستند كه با مشاجرات مسلحانه . نمايند

حقوق ما را پايمال نموده و در سرتا سر جهان به تجارت 
  .اسلحه مي پردازند

ما از جهاني شدن صلح دفاع مي نمائيم و خواهان 
 راكت هاي نظامي ممنوعيت تجارت تسليحات و حمالت

  . به ثروت هاي اجتماعي  مي باشيم
ما خواهان پايان دادن به بربريت و نابودي محيط زيست 
و نابودي ذخاير طبيعي كه از جانب قدرت هاي شمال 
جهان به ملت هاي جنوب جهان تحميل مي گردد مي 

ما خواهان برچيدن قرار گاه هاي نظامي . باشيم
  .امپرياليستي مي باشيم

 مشكالت ملت هاي آفريقا قروض مزورانه اي است مركز
كه از سوي رهبريت امپرياليستي، به گردن اين خلق ها 
چون زنجير بردگي قفل گرديده است و در واقع بردگي 

اين يك واقعيت است كه . مدرن را مرسوم نموده است
 8برنامه خنثي سازي قروض كه از سوي كشور هاي گ 

ي ما را حل ننموده بلكه پيشنهاد شده است، مشكل واقع
  .  تنها زمان پرداخت را عقب مي اندازد

  23در صفحه بقيه 
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طرح قطعنامه اتحاديه هاي 
  كارگران نفت عراق

  

فراخوان اتحاديه هاي 
كارگران نفت عراق 

به تمامي فعالين 
اتحاديه هاي كارگري 

  جهان
 

  هلگا هايدريش/ برگردان از عربي پاول وود 
  برگردان به فارسي ناهيد جعفرپور

  
ما از تمامي فعالين اتحاديه هاي كارگري جهان تقاضا 

 طرح در گروه هاي منطقه اي خود داريم كه ازاين
پشتيباني نموده و بدينوسيله در مبارزه اتحاديه هاي نفت 

  :عراق سهيم شوند
  با خصوصي سازي نفت عراق مبارزه نمائيم

  :نشست نتيجه گيري نموده است كه/ اين گروه
. استخراج نفت بزرگترين بخش اقتصاد عراق است

ين مقام مخاذن نفتي عراق به لحاظ گستردگي در سوم
از اين رو كنترل بر اقتصاد عراق به . جهان قرار دارند

  .مفهوم كنترل بر توليد و استخراج اين ذخاير نفتي است
   
، پيماني است كه طبق ) آ گ پ( پيمان توليد مشترك  

آن به دولت آمريكا و شركت هاي نفتي چندمليتي در 
 تا 25محدوده عراق اين اجازه را مي دهد كه به مدت  

 سال آينده  بطور واقعي بدون هيچ گونه مشكل 40
سياسي از اين خصوصي سازي بهره برده و تا آنجا كه 

تك تك مفاد . مي توانند نفت عراق را استخراج نمايند
اين پيمان . اين پيمان چون هميشه مخفي مي باشد

همچنين در مدت قراردادش غير قابل تغيير و برگشت 
ده در عراق بروي كار آيد است وهر دولتي هم كه در آين

نمي تواند تا پايان مدت مقرر مجددا به مذاكرات و يا 
   .تغيير مفاد آن بپردازد

طبق گزارشي كه بر اساس طرح خام اين پيمان در پائيز  
 علني گشت، از تاريخ عقد اين قرار داد در حدود 2005

ذخاير  نفتي عراق بدون برگشت در اختيار شركت % 64
اين گزارش همچنين . جي قرار مي گيردهاي نفتي خار

تخمين زده است كه هزينه قرار داد هاي جديد براي 
 ميليارد دالر آمريكائي باال تر 194 و 74عراق چيزي بين 

در واقع . زير نظر دولت باشد% 64از زماني است كه اين 
طبق اين تخمين محافظه كارانه قيمت نفت چيزي در 

در . راق تمام خواهد شد دالر براي ع40حدود بشكه اي 
هر بشكه (  بشكه اي 2005حاليكه نفت عراق تا پايان 

اين هزينه ذكر شده .  دالر بوده است60)  ليتري159
 برابر بودجه دولت عراق در سال 7 تا 2تقريبا 

سهم سود ) آ گ پ ( پيمان .  مي باشد2005/2006
و % 42شركت هاي نفتي خارجي از نفت عراق را بين 

   .انت خواهد نمودضم%  162
  

نشست همچنين نتيجه گيري نموده / از اين رو اين گروه
  :است كه

كه ) اي اف او گ( فدراسيون اتحاديه هاي نفت عراق  
سابق بر اين بنام اتحاديه شاغلين نفت عراق معروف بود 
به همراه اتحاديه هاي نفتي شركت هاي جنوب عراق، 
تا كنون نقش بسيار مهمي در جلوگيري از نقشه هاي 
. شركت هاي نفتي چند مليتي در عراق بازي نموده اند

فدراسيون اتحاديه هاي شاغلين نفت عراق به هيچ وجه 
اق و يا از سوي اعضاي دولت و حتي از از سوي دولت عر

. سوي هيچ دولت ديگري، مورد تائيد قرار نگرفته است
دولت عراق قانون ضد اتحاديه هاي كارگري زمان صدام 

قانوني كه تنها يك . حسين را همچنان حفظ نموده است
از اين رو . فدراسيون اتحاديه اي را برسميت مي شناسد

 آن عضو مي باشيم اتحاديه هاي كارگري كه ما در
مستقل مي باشند و عضو هيچ حزب سياسي نبوده 
وهمچنين هيچگونه وابستگي به فدراسيدن اتحاديه هاي 

اتحاديه هاي ما تا كنون موفق شده . ندارد) دولتي( عراق 
اند دستمزد كارگران نفتي را باال برده و براي بهبود 

اعتصاباتي ... شرايط كاري و افزايش دستمزدها و
ماندهي نمايد كه در اثر اين اعتصابات استخراج نفت ساز

  .و صدور نفت تا مدتي راكت ماند
    : نشست بر اين باور است كه/اين گروه

فدراسيون اتحاديه هاي كارگران نفت، نه تنها كارگران  
را براي امنيت بخشيدن به حق و حقوقشان و شرايط بهتر 

ين آنان را كارسازماندهي و تجهيز مي نمايد، بلكه همچن
براي مبارزه با دسترسي شركت هاي خارجي به نفت 

مبارزه كارگران نفت بر عليه . عراق بسيج مي كند
خصوصي سازي صنعت نفت و بر عليه قرار گرفتن اين 
صنايع بدست خارجيان، مهمترين بخش مبارزه براي دفاع 
از توانائي ها و كنترل اقتصاد عراق و تعيين سرنوشت 

   .تآينده عراق اس
  

   :نشست تصميم مي گيرد/اين گروه
هيئتي از سوي فدراسيون اتحاديه هاي كارگران نفت 

سوئيس عازم شوند تا بدينوسيله /اطريش/عراق به آلمان 
راهي پيدا نمايند كه با آن راه به گسترش و انعكاس و 
قوت اتحاديه هاي كارگري و مبارزه شان بر عليه 

. ري رسانندخصوصي سازي صنايع نفت در عراق يا
بخصوص هدف پيدا كردن راه هائي است  كه  بتوان 
توسط آن آكسيونهاي زيرفدراسيون اتحاديه هاي 

  :كارگران نفت عراق را پشتيباني نمود
دسترسي به دستگاه هاي ارتباط الكترونيكي، برگزاري 
كنفرانس هاي ضد خصوصي سازي، برگزاري سمينار ها 

 به تمامي مناطق و سخنراني ها، مسافرت ها و سركشي
عراق كه بتوان با سازمانها و شبكه هاي اتحاديه اي 
تماس گرفت، علني نمودن بحث ها و آثار اتحاديه، هزينه 
ترجمه مقاالت، مدارك و روابط عمومي در رابطه با 
تماس با اتحاديه هاي كارگري در سطوح بين المللي، 
تماس با جنبش هاي اجتماعي جهان و تماس هاي 

   .لليالم بين
  
  

  22از صفحه بقيه 
  يتماعجبش هاي اقطعنامه جن

  
خصوصي سازي خدمات همگاني و اجتماعي براي دولت 
هاي مقروض آفريقا پيامد هاي وحشتناكي بدنبال داشته 

  .و دارد
ما خواهان  از بين بردن قروض كشور هاي جهان سوم 
بوده و خواهان برگرداندن ثروت هاي طبيعي و اجتماعي 

ه از سوي طبقات رهبري كننده دزديده شده اند، به ك
ما خواهان . ملت هاي آفريقا و جهان سوم مي باشيم

  .پايان دادن به رشوه خواري در اين كشور ها مي باشيم
رفتار بسيار . از مشكالت ديگر ما مشكل مهاجرت است

بد اتحاديه اروپا با مهاجرين ، با همكاري دولت هاي 
فضاي تبعيض . دي به خود گرفته استآفريقائي ابعاد جدي

نژادي و خرد كردن مهاجرين آفريقائي از سوي دولت 
مخصوصا در . هاي اروپائي روز بروز سنگين ترمي گردد

تمامي اين معضالت به تبه كاري و . ايتاليا و فرانسه 
  .استثمارمردم مهاجر ختم مي گردد

 ما خواهان خود مختاري در حق رفت و آمد آزاد انسانها
  .مي باشيم

زماني  كه مسئله مرگ و زندگي جامعه اي بميان مي 
آيد، زنان اولين كساني هستند كه براي بقاي آن جامعه 

همچنين اين زنان هستند كه . جنگيده و قرباني مي دهند
بايد همواره بر عليه خشونت هاي جنسيتي ، برتري هاي 

 هاي اجباري، ازدواج( پدرساالرانه و نابرابري و بربريت 
  .بجنگند.....) ختنه وحشيانه زنان 

ما مبارزات زنان در آفريقا را به رسميت شمرده و از اين 
  .مبارزات پشتيباني مي نمائيم

در آفريقا نابرابري هاي عميق زراعي وجود دارد كه توسط 
سياست سرمايه گذاري زراعي كشور هاي ثروتمند در اين 

ئي كه باعث فقر و سياست ها. قاره عمل مي نمايد 
  . بدبختي و نابودي دهقانان آفريقا گشته است

ما خواهان برابري واقعي مناسبات تجاري زراعي ميان 
كشور هاي جنوب و شمال جهان و همچنين حق تعيين 
سرنوشت ملت هاي آفريقائي بر مواد اوليه غذائيشان مي 

  .باشيم
رت ما قوانين و مقررات تجارت آزاد كه توسط سازمان تجا

جهاني و صندوق بين المللي پول به ما تحميل مي گردد 
و براي ملت هاي ما زيان آور و منهدم كننده محيط 

ما خواهان . زيستمان مي باشد، را محكوم مي نمائيم
ايجاد روابطي ديگر براي ارتباط ميان ملت هاي جهان 

  .مي باشيم
كنفرانس جنبش هاي اجتماعي در باماكو همچنين همه 

مي خواند كه اهداف واقعي و پيامد هاي تصميمات را فرا 
قدرت هاي اين كره خاكي را افشا نمايند و اين اطالعات 
را بصورتي قابل فهم در اختيار خلق ها و جنبش هاي 

  . اجتماعي تمامي جهان قرار دهند
جنبش هاي اجتماعي جهان در باماكو همه را فرامي 

هان پشتيباني خواند تا از مبارزات جنبش هاي اجتماعي ج
نمايند تا بدين وسيله تمامي خلق هاي جهان از يك 
آينده واقعي برخوردار شوند و جوانانشان از اين امكان 
برخوردار باشند در سازندگي عدالت اجتماعي جهاني 

  .دسهيم باشن
 



در دفاع از خواسته هاي عادالنه كارگران و براي رهائي  
 كارگران زنداني بكوشيم

 

 
 اعالميه مشترک

 
 زاده آايرانيان 

 
سنديکاي شرکت واحد « بيش از يکماه از بازداشت غير قانوني منصور اسانلو ، رئيس هيات مديره 

ي گذرد، دستگاه هاي امنيتي و قضائي رژيم م» زندان اوين«، در سلول انفرادي » اتوبوسراني تهران و حومه
جمهوري اسالمي او را، که از بيماري قلبي و چشم رنج مي برد، زير فشار هاي سخت قرار داده اند تا طبق 

دو ماه پيش از اين . گيري به انجام رسانند» اعتراف«سازي و » پرونده «معمول، مقاصد خويش را در مورد 
تالش براي برگزاري مراسم اول ماه « فعاالن کارگري و سنديکائي را ، به جرم  تن از ۵نيز، دادگستري رژيم 

با روي کار .  سال و تبعيد محکوم کرد۵ تا ۲به حبسهاي ) در کردستان( در سال گذشته در شهر سقز» مه 
 ، آمدن دولت احمدي نژاد، که با ماجراجوئيهاي بيشتر روياروئي آشکار با جامعه جهاني را دنبال مي کند

سرکوب و اختناق در داخل دامنه و شدت افزونتري يافته است که دستگيري و حبس فعاالن کارگري نيز از 
 . نشانه هاي بارز آنست 

کارگران و زحمتکشان ايران که تحت حاکميت رژيم اسالمي به بي حقوقي کامل محکوم شده اند، درواقع، 
ري از تشکلهاي آزاد و مستقل صنفي و اجتماعي ، در برخوردا. براي حق حيات و کار خويش مبارزه مي کنند

کارگران شرکت واحد تهران با درک . حقيقت ابتدائي ترين حقوق و مطالبات مشترکشان را ميسر مي سازد 
اين حقيقت و به رغم موانع بسيار ، از يکسال پيش تالشهاي شجاعانه اي را به منظور ايجاد سنديکاي خود ، 

جمهوري اسالمي ، برخالف تعهدات بين المللي خود ، و ازجمله مقاوله . ، پي گرفته اندبه شيوه اي دمکراتيک 
که آزادي تشکلهاي صنفي را مقرر مي دارد، نه تنها از به رسميت شناختن " سازمان بين المللي کار"نامه هاي 

وگيري از پا گرفتن آن سنديکاي کارگران شرکت واحد امتناع کرده بلکه به انواع اقدامات سرکوبگرانه براي جل
خانه "سازماندهي تهاجم به دفتر موقت سنديکا از سوي ارگانهاي امنيتي و گردانندگان . دست زده است

رژيم، در ارديبهشت ماه گذشته، و ضرب و شتم رهبران و تخريب و تاراج اموال و اسناد سنديکا، " کارگر
اعتصاب . مديره سنديکا، از جمله آنها بوده استاخراج فعاالن سنديکايي و بازداشتهاي مکرر اعضاي هيئت 

بزرگ کارگران شرکت واحد در چهارم دي ماه، مسئوالن حکومتي را ناگزير به برخي عقب نشنينها و آزادي 
قرار " اوين"گروهي از بازداشت شدگان کرد، اما منصور اسانلو همچنان در زير فشار و بازجويي در زندان 

 . دشدگان نيز کماکان مفتوح مانده استهاي آزا"پرونده" داشته و 
 دي انجام داده اند، با نصب عکس ۲۳ و ۱۷کارگران مبارز شرکت واحد طي تظاهرات ديگري که در روزهاي 

اسانلو آزاد بايد "اسانلو بر روي شيشه ها و روشن کردن چراغ اتوبوسها، و يا با سر دادن شعارهايي چون 
، به دفاع از موجوديت و رهبري منتخب تشکل صنفي خود "د گرددسنديکاي مستقل احياء باي"و " گردد

و کانونهاي فرهنگي و مدني، اتحاديه هاي در همين حال، تعداد کثيري از شخصيتها، نهادها . برخاسته اند
کارگري، سازمانها و احزاب سياسي در داخل و خارج کشور، با صدور بيانيه و اطالعيه و يا با ارسال نا

به مسئوالن حکومتي، از خواستهاي کارگران شرکت واحد پشتيباني کرده و خواستار آزادي اسانلو و ديگر 
 . کارگران زنداني شده اند

مه 

حمايتها، قطعاً، در تقويت روحيه کارگران در دفاع از دستاوردها و حقوق اوليه شان و همچنين، در وادار اين 
اما از سوئي . کردن مقامات حکومتي به پاره اي عقب نشنينيها در اين زمينه بي تأثير نبوده است

جان دستگير شدگان در خطردستگيري، زندان و شکنجه، کارگران را تهديد مي کند و از سوي ديگر سالمتي 
از اين رو، تالش براي تداوم و گسترش پيکار همگاني جهت رهايي آنان . معرض خطر جدي قرار دارد

 . ضرورتي عاجل مي يابد
از خواستهاي عادالنه آنان، " سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه" ما، ضمن حمايت ازاعتصاب 

ز تشکل آزاد و مستقل و شناسايي عملي اين حق براي همه کارگران و بويژه حق مسلم آنها در برخورداري ا
ديگر اقشار صنفي و اجتماعي، خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط رئيس هيات مديره و فعاالن اين 
سنديکا، و لغو محکوميتهاي صادره براي پنج تن از فعاالن کارگري سقز و آزادي هرچه سريعتر آنان و ديگر 

 .  سنديکايي و کارگري در بند هستيممبارزان
براي استمرار و تقويت اين پيکار حق طلبانه و دفاع از حقوق دموکراتيک اساسي کارگران و زحمتکشان 
ايران، ما همه نيروها، احزاب و سازمانها، نهادها و مجامع داخلي و بين المللي و خصوصاً سنديکاها و 

انسانهاي آزاديخواه و دموکرات را به هرگونه تالش و اقدام در اين اتحاديه هاي کارگري جوامع ديگر، و همه 
مورد، و فراتر از آن، براي همکاري و هماهنگي اقدامات در جهت سازماندهي حرکتي سراسري در اين باره، 

 . دعوت و از همراهي آنها صميمانه استقبال مي کنيم
 

 حزب دمکرات کردستان ايران 
 ايران سازمان اتحاد فدائيان خلق 
 ) اکثريت ( سازمان فدائيان خلق ايران 

  سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران –کوموله 
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