
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۸۵  آبانارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱۴۰

  در آستانه تحريم؟
  مسعود فتحی

توافق اصولي بين اعضاي دائم شوراي امنيت در مورد . قطعنامه تحريم ايران در حال آماده شدن است
. باشد بحث ها ديگر نه بر سر نفس اين كار، بلكه اساسا بر سر چگونگي آن مي. تحريم به عمل آمده است

 روسيه، بريتانيا، فرانسه و چين به همراه آلمان دست هاي پنج عضو دائمي شوراي امنيت، آمريكا، ديپلمات
تمركز قطعنامه  پيشنهادي در وهله نخست بر روي محروميت . هاي خود هستند اندركار نهائي كردن توافق

اما تاثيرات . اي است ايران از دستيابي به تجهيزات قابل استفاده در تسليحات موشكي و فن آوري هسته
ا، و روندي كه پرونده اتمي جمهوري اسالمي به خود گرفته است، بسيار فراتر حتي بحث بر سر تحريم ه

     از اين، دامنگير مناسبات اقتصادي ايران با خارج، در كل آن است
  2صفحه بقيه در  

نگاهي به آخرين تغييرات پيشنهادي در 
 قانون كار رژيم جمهوري اسالمي

      4فحهان                                          صكميسيون كارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق اير

 براي اتحاد عمل گروه هاي مستقل كارگري  فراخوان
 اليحه وزارت كار پيرامون  براي نقد و بررسي كشور

  اصالح قانون كار
  8 صفحه          

  

سران  »امنيت ملي«  متهمين واقعي  اقدام عليه
  جمهوري اسالمي ايران هستند

ه هم امنيت را از شهروندان سلب كرده سال گذشت27حظه نبايد از ياد برد كه تنها نيروئي كه طي يك ل*  
است وهم  امنيت كشور را در مناسبات با جهان خارج به صورت واقعي به خطر انداخته است حكومت 

مبارزه عليه چنين حكومتي .جمهوري اسالميست وهم اكنون نيز در كار ايجاد بحراني بس بزرگتر است 
  . ردم است عين دفاع از امنيت ملي وتأمين حقوق و آزاديهاي م

    9صفحه                                                                                             رضا اکرمي
   

 » گرايي و سكتاريسم گروه«خواهد با  كارگر چگونه مي راه
  مبارزه كند؟

  14صفحه                                                                           احمد آزاد

  

 پايان سال پس از 18
   جنگ

هراس سردمداران 
  حقايق ازافشاي رژيم

و طفره » اسرار نظام«پنهان نگهداشتن حقايق با عنوان *  
ها به بهانه  رفتن از پاسخگويي به تصميمات و مسئوليت

، نه تنها در مورد جنگ »تشنج آفريني«جلوگيري از 
 مقوالتي كه به حيات و بلكه درباره اغلب مسائل و

شود، در واقع،  سرنوشت آتي مردمان ايران مربوط مي
ي كه خود خميني سنگ بناي آن را » سنت«همان 

خوارانش نيز آن را ادامه داده و  گذاشته و ميراث 
  .دهند مي
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  در آستانه تحريم؟
  مسعود فتحي

  1بقيه از صفحه 
  

خواست شوراي امنيت هم چنان تعليق غني سازي 
تاكيد سران دولت جمهوري اسالمي بر . اورانيوم است
مذاكرات با اروپا بر سر همين مساله به بن . ادامه آن است

تالش مجدد براي از سرگرفتن . بست رسيده است
 مالقات هاي سوالنا با .مذاكرات بدون نتيجه مانده است

علي الريجاني براي بحث در مورد بسته  پيشنهادي اروپا، 
اظهار اميدواري هاي . هفته هاست كه قطع شده است

اتحاديه اروپا . اوليه نسبت به توافقات، بي ثمر بوده است
بعد از مذاكرات بي نتيجه سوالنا با الريجاني، در تنظيم 

سران جمهوري . قطعنامه تحريم پيشقدم شده است
اسالمي از خامنه اي تا احمدي نژاد بار ديگر، تعلييق غني 

  .سازي اورانيوم را غير ممكن اعالم كرده اند
. ظاهرا همه راه ها به صدور قطعنامه تحريم ختم مي شود

اروپا در عين حال اعالم كرده است كه در مذاكره باز 
هد اما كليد آن تعليق غني سازي و چنان كه از شوا. است

. بر مي آيد حداقل پذيرفتن امكان آن از سوي ايران است
حتي اياالت متحده آمريكا نيز اعالم كرده است كه در 
صورت تعليق غني سازي اورانيوم در مذاكرات چند جانبه 

  . با ايران مستقيما شركت خواهد نمود
  

***  
بحران اتمي ايران قبل از آن كه بحران بر سر خود اين 

اصل بحران در مناسبات دول غربي و در پروژه باشد، ح
راس آن ها اياالت متحده با جمهوري اسالمي و در يك 
. كالم نتيجه مناسبات اين حكومت با دنياي خارج است

اگر نفس دسترسي به تكنولوژي اتمي امروز در هيچ 
كجاي دنيا، جز در مورد ايران و كره شمالي موجب 

مه در سياست ها نيست، علت اين امر قبل از ه» نگراني«
اين كه در . و ساختار حكومتي اين دو كشور نهفته است

كنار گوش ما پاكستان از بمب اتمي هم برخوردار است و 
دانشمندان اتمي اين كشور حتي سال هاست كه در 
شبكه بازار سياه تكنولوژي اتمي فعال اند و از جمله 
مشتريان آن ها، همين جمهوري اسالمي و ليبي بوده اند 
كه دومي سرنخ كاملي از اين شبكه را در اختيار دول 
غربي قرار داده است، و اين همه نگراني كسي را بر 

اخيرا دولت هند، كشور . نيانگيخته، يك واقعيت است
ديگر آسيائي، با وجود داشتن بمب اتمي هم، با دولت 
آمريكا قرار داد ساختن نيروگاه هاي اتمي جديد و با 

بنا بر اين، . تر منعقد كرده استتكنولوژي پيشرفته 
كه در مورد پروژه اتمي ايران مطرح است، » خطري«

بيش از آن كه از خود اين پروژه ناشي شود، از ناحيه 
سياست هاي حكومتي است كه اين پروژه را هدايت مي 

از همين رو، راه حل معضل بحران اتمي ايران نيز، . كند

 سازي اورانيوم يا الزاما در خود اين پروژه، پروسه غني
خواست تعليق غني سازي . تعليق و حتي توقف آن نيست

اورانيوم از طرف اروپا و آمريكا و پافشاري بر ادامه آن از 
سوي رهبران جمهوري اسالمي انعكاس بن بست 

هر دو سوي اين معادله . سياسي بين دو طرف است
همواره در حرف بر ترجيح روش ديپلماتيك بر هر گونه 

يگري تاكيد كرده اند، اما در عمل بر مواضع غير روش د
قابل تغيير خود تاكيد نموده اند و طرف ديگر را به 

  . پذيرش آن دعوت كرده اند
كم نيستند كساني در هيات حاكمه ايران از جمله شخص 

ايشان، كه غني » محبوب«رهبري و رئيس جمهور 
كنند و  ناپذير تبديل مي سازي را به يك اصل تخطي

» حق مسلم«يق آن را مساوي با از دست رفتن تعل
كنند، كاري را كه در مورد  استفاده از انرژي اتمي تبليغ مي

نيروگاه بوشهر شده است، در مورد فالن نيروگاه در يك 
از طرف . آورند نقطه ديگر ايران، تسليم به حساب مي

كند كه اصوال خواستار  ديگر، دولت آمريكا نيز، پنهان نمي
بحث بر سر تعليق . ل برنامه اتمي ايران استتوقف كام

در اين ميان اروپائي . موقت نيست، بلكه تعلييق دائم است
ها، با از دست دادن فرصت توافق با ايران، در زماني كه 
غني سازي به مدت دو سال تعليق شده بود، هم چنان بر 
بازگشت به نقطه صفر يعني همان توافقات قبلي و تعليق 

  . زي تاكيد مي كنندموقت غني سا
هاي دو جانبه نه از طريق  حل در عرف ديپلماتيك، راه

در . آيد تهديد متقابل بلكه توافقات متقابل به دست مي
براي مذاكره . شوند ديپلماسي، نتايج پيشاپيش تعيين نمي

د اهدافي را تعيين كند، اما الزاما آماج هر كس مي توان
اعالم شده هيچ كدام از طرفين، نتيجه مطلوب همه 

اگر در كشمكش بر سر پرونده اتمي ايران، مساله . نيست
غني سازي موضوع مورد مناقشه است، كه هست، اين 
كه بايد تعليق شود يا نه، بايد حاصل توافق همه جانبه 

ه پافشاري بر آن يا تهديد و اي در اين مورد باشد تا نتيج
مسلما ترك ميز . ديكته كردن انجام آن به ديگري

مذاكره از طرف جمهوري اسالمي ايران و زير پا گذاشتن 
توافقات تهران و پاريس، نقش مهمي در تشديد بحران 
اتمي ايران داشته است، اما، اين كه تاكنون راهي براي 

ين مورد حل اين بحران به طريقي كه براي همه طرف
قبول باشد، پيدا نشده است، دليل ديگري بر اين واقعيت 
است كه مشكل اصلي اين بحران، خود مساله تكنولوژي 

رسما اعالم شده اروپا از » بي اعتمادي«هسته اي نيست، 
اهدافي كه حكومت ايران در ادامه پروژه هسته اي  خود 

 اعالم بي اعتمادي به خود حكومت. مي تواند دنبال كند
. و اذعان رسمي به غير قابل اعتماد بودن خود آن است

بنا بر اين آن چه كه هنوز زير سوال است، الزاما 
تكنولوژي اتمي نيست، افتادن اين تكنولوژي به دست 

اگر دقيق تر . دولتي است كه اعتمادي به آن نيست
بگوئيم بحران اتمي در واقع، ادامه كشمكشي است كه 

ير، بين آمريكا و متحدين طي نزديك به سه دهه اخ

غربي آن با جمهوري اسالمي در جريان است و حل آن 
نيز مĤال در گرو گشايشي در جهت پايان دادن به اين 

  .مناقشه است
سياست خارجي جمهوري اسالمي هنوز هم مبتني بر 

پافشاري بر خصومت و . ادامه تنش با دنياي خارج است
ئيل، حمايت از دشمني با آمريكا، حمالت لفظي به اسرا

جريانات بنيادگراي اسالمي در منطقه، بخصوص در 
» خطر«لبنان، فلسطين و عراق، نقش تعيين كننده اي در 

در سطح بين المللي . تلقي كردن پروژه اتمي ايران دارد
نيز، هيچ كشوري در جهان قادر نيست از حق برخورداري 

در از تكنولوژي اتمي پيشرفته براي دولتي دفاع كند كه 
هاي آن، هم چنان شعار مرگ بر آمريكا و  نماز جمعه

مرگ بر اسرائيل يك ترجيح بند دائمي است و رهبر و 
رئيس جمهور آن هيچ موقعيتي را از دست نمي دهند كه 
از پشت بلندگو ها اسرائيل را تهديد نمايند و وعده نابودي 

  . آن را بدهند
  

***  
ر سر پروژه هاي زيادي براي حل بحران ب تاكنون فرصت

توافق با اروپا بر سر تعليق . اي از دست رفته است هسته
غني سازي و ادامه مذاكرات براي تامين حقوق ايران در 

ها  اين زمينه و همكاري براي از ميان بردن بي اعتمادي
ها  نسبت به برنامه اتمي ايران كه خود ناشي از پنهانكاري

ت در صورت توانس و نيز عملكرد حكومت ايران بود، مي
چه . ادامه به نتايجي غير از آن چه كه هست، منجر شود

ترك يك جانبه . گشت هايي هم نائل مي  بسا به پيشرف
ميز مذاكره و زير پا گذاشتن توافقات اوليه از سوي سران 
جمهوري اسالمي و اصرار بر ادامه غني سازي اورانيوم و 

ي نقشه در كنار آن بياناتي از قبيل محو اسرائيل از رو
خاورميانه و انكار هولوكاوست پرونده اتمي ايران را به 

در اين فاصله . المللي تبديل كرده است يك مساله بين
هاي مهمي براي تالش در جهت  هم چنين، فرصت

هنوز هم . توافق و فروكش بحران وجود داشته است
هاي تكنيكي و  پاكت پيشنهادي اروپا كه حاوي تضمين

ي و عادي سازي مناسبات است، هاي اقتصاد همكاري
آخرين مالقات ها . هم چنان موضوع بحث با ايران است

راه به جائي نبرده اند، اما امكان ادامه اين مذاكرات در 
صورت داشتن پيشنهاداتي كه خواست طرفين را تامين 

  . نمايد، از بين نرفته است
ترديدي نيست كه محافلي از حكومت از تشديد تنش با 

دامن زدن بر بحران . كنند المللي استقبال مي بيننهادهاي 
هاي كار در  در مناسبات خارجي همواره يكي از روش

درون جمهوري اسالمي در مقاطع مختلف حيات آن بوده 
گيري در سفارت آمريكا، پافشاري بر ادامه  گروگان. است

جنگ با عراق، و صدور فتواي قتل سلمان رشدي از 
 در اين حكومت بوده است كه هاي مهم جمله ماجراجوئي

هاي سياسي در داخل برده شده  ها استفاده از همه آن
  3 بقيه در صفحه         . است
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  2بقيه از صفحه 
اما تاكنون هيچ كدام از اين ماجراجوئي ها تا اين 

براي صلح و امنيت بين » خطر«حد به مرحله 
المللي ارتقا داده نشده اند و به موضوع سازماندهي 
تحريم هاي اقتصادي و تهديد هاي نظامي عليه 

ادامه وضعيت . مردم و كشور تبديل نگشته اند
ر ما را دست خوش موجود مي تواند سرنوشت كشو

  . خطرات غير قابل پيش بيني و سهمگيني بكند
قطعنامه قبلي شوراي امنيت كه بر اساس آن از 
دولت جمهوري اسالمي ايران خواسته شده بود كه 
تا آخر ماه اوت غني سازي اورانيوم را تعليق نموده، 
همكاري هاي الزم را با آژانس بين المللي انرژي 

زارش كامل از فعاليت هاي اتمي براي ارائه يك گ
اتمي ايران، به انجام رساند، يك قطعنامه الزام آور 
نبود، اما هر قطعنامه اي كه در روز ها و هفته هاي 

در واقع امر . آتي تصويب شود، الزام آور  خواهد بود
نيز قطعنامه قبلي را بايد توافقي محسوب داشت كه 
 بين شش كشور براي دادن فرصتي ديگر به دولت

قدم بعدي كه هم . ايران در نظر گرفته شده بود
اكنون حول آن بحث مي شود، جدا از اين كه 
متوجه چه اقداماتي باشد و چه نوع محدوديت هائي 
را در درجه اول مدنظر داشته باشد، قطعنامه اي بر 

 منشور سازمان ملل خواهد بود 41اساس پاراگراف 
 كه به شوراي امنيت سازمان ملل، در صورت

تشخيص خطري عليه صلح و امنيت بين المللي، 
اختيار مي دهد، عليه دولت يا دولت هائي كه اين 
خطر از ناحيه آن ها محتمل است، تدابيري را اتخاذ 

سرپيچي از انجام خواست هاي شوراي امنيت . نمايد
از سوي دولت مورد نظر با تصميماتي ديگر و 

  .تدابيري سختگيرانه تر مواجه خواهد شد
پيش نويس قطعنامه جديدي كه در مورد ايران در  

حال حاضر مورد بحث است، خواستار تحريم هائي 
در زمينه تكنولوژي مربوط به موشك هاي 
بالستيكي و فن آوري اتمي، محدوديت سفر 

هر چند پيش نويس . غيره است.. ديپلمات ها و 
اوليه مورد توافق روسيه نبود، اما روسيه نيز با اصل 

شايد آنچه . نين قطعنامه اي مخالف نيستصدور چ
در نهايت مورد پذيرش شوراي امنيت قرار بگيرد، 
همه خواست هاي طرفين از جمله تحريم هاي حاد 
مورد نظر آمريكا را در بر نداشته و حتي معتدل تر از 

در : متن فعلي باشد، اما يك واقعيت روشن است
 صورت ادامه وضع موجود در بحران اتمي، تصويب

با تصويب اين قطعنامه . قطعنامه تحريم قطعي است
چرخش مهمي در مسير پرونده هسته اي ايران رخ 

هر كدام از دول عضو دائم شوراي . خواهد داد
امنيت، با استفاده  از موقعيت، منافع خود را نيز در 
حل اين بحران دخالت داده و عمال سرنوشت اين 

وتو در پرونده، به منافع پنج قدرت داراي حق 
آن چه كه به كشور . سازمان ملل گره خواهد خورد

ما مربوط مي شود، به جاي مذاكره، ديگر بيشتر 
ديكته خواهد شد و هر روز خواست هاي جديدتري 
پيش روي مسئولين دولتي گذاشته خواهد شد و تا 

زماني كه اكثر اين قدرت ها و در راس همه اياالت 
اين پرونده هم متحده به مطلوب خود نرسيده اند، 

از دستور كار شوراي امنيت خارج نخواهد شد و به 
يك پرونده سرنوشت ساز در رابطه با كشور ما 

  .تبديل خواهد گشت
در ايران البته، بدون توجه به اين مسائل، 
فرماندهان اصلي بحران اتمي، از خامنه اي تا 
. احمدي نژاد، خود را براي تحريم ها آماده مي كنند

ث نشان مي دهد كه با وجود همه روند حواد
مخالفت ها حتي در درون حكومت، نه فقط هنوز 
دغدغه حل بحران اتمي از طريق مذاكره و تفاهم  
را ندارند، بلكه برعكس، با دامن زدن بر  تنش با 

اما به . آمريكا و غرب به تشديد آن نيز مي پردازند
هر طريق ممكن، بايد به اين بازي با سرنوشت 

  .  يان داده شودكشور پا
راه توقف روندي كه شروع شده است، بازگشت 
پرونده اتمي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي 
و حل مسائل ديگري كه بر دوش اين پرونده 
سنگيني مي كنند، در جايگاه خود و در حوزه مسائل 
مورد اختالف دولت جمهوري اسالمي با ديگر دولت 

اكنون . حده آمريكا استها، قبل از همه اياالت مت
با توجه به تحركات جديد در سياست خاورميانه اي 
آمريكا، امكانات واقعي براي چنين بازگشتي از مسير 

دولت آمريكا كه تاكنون . كنوني فراهم تر شده است
موتور اصلي كشاندن پرونده اتمي ايران به شوراي 
امنيت سازمان ملل بوده، طي هفته هاي اخير 

ا در سياست خاورميانه اي خود در پيش تغييراتي ر
گرفته است، كه با توجه به وخامت روزافزون در 
عراق و تبديل شدن آن به باتالقي ديگر براي 
ارتش آمريكا، ثقل اصلي آن ها را تاكيد بر همكاري 
با كشور هاي منطقه براي پايان دادن به خصومت و 
كشتار در منطقه و بخصوص در عراق، تشكيل مي 

 در اين رابطه نيز، امكان همكاري با ايران .دهد
قطعا اين رويكرد مي تواند تاثير . مطرح شده است

مثبتي بر حل بحران در مناسبات ايران و آمريكا و 
  . بخصوص روند كنوني بحران هسته اي بگذارد

اما كليد اصلي حل بحران هسته اي، در خود ايران 
دولت جمهوري اسالمي بايد از سياست . است

ايدئولوژيك و مبتني بر خصومت با ديگر دولت ها 
كشور ما بايد گره بحران اتمي را، از . دست بردارد

طريق ديپلماسي و ديالوگ با ديگر دولت ها باز 
بدون هيچ ترديدي، براي حفظ منافع، استقالل . كند

و امنيت كشور، راهي جز مذاكره و توافق بر سر 
  . تعليق غني سازي نيست

حل بحران اتمي در گرو پايان دادن به سياست 
خارجي فعلي جمهوري اسالمي و گردن نهادن بر 
عرف بين المللي در مناسبات خارجي، احترام به حق 
حاكميت ملت ها، عادي سازي مناسبات با ديگر 
دولت هاي عضو سازمان ملل، از جمله اياالت 

 صلح و همزيستي دو متحده آمريكا، پشتيباني از
  .دولت اسرائيل و فلسطين در كنار همديگر است

  

  جمهوري اسالمي
   روزنامه و نشريه ديگر را بست4

 
  جنگ با مطبوعات 

  
هيات نظارت بر مطبوعات كه به شكل غير رسمي به مثابه عامل سياست 
هاي حكومت جمهوري اسالمي عمل مي كند، دستور توقيف روزنامه شرق 

علت توقيف، تكرار همان . اطره ، حافظ و نامه را صادر كردو سه نشريه خ
داليل نخ نمائي است كه حكومت براي تعطيلي دهها روزنامه و نشريه 

 روزنامه و نشريه، همان 4اتهام اين . توقيف شده بدان متوسل شده است
 " توهين به مقامات جمهوري اسالمي" و" نشر اكاذيب"جمله تكراري

  . است
امه ها، بستن و تعطيلي نشريات و دستگيري روزنامه نگاران حمله به روزن

از اين رو توقيف اين . عمري به درازاي عمر حكومت جمهوري اسالمي دارد
آنچه شايد . انگيزد و كار جديدي نيست  نشريه نيزچندان تعجبي بر نمي4

بتوان آن راجديد دانست، ابعاد و گستره تهاجم و تنگي محدوده هائي است 
اگر تا ديروز اظهار نظر . نامه ها در آن مجاز به سخن گفتن شده اندكه روز

در مورد رهبر جمهوري اسالمي و تعدادي از مقامات ممنوع بود ، امروز 
انتقاد به پادوهاي دست چندم اين حكومت نيز با مجازاتي در حد توقيف 

يش فشار بر مطبوعات غيرحكومتي تا بدان اندازه افزا. نشريه مواجه مي شود
يافته كه حتي روزنامه شرق كه بسيار محتاطانه عمل مي كرد و در اغلب 
موارد در چارچوب هاي تنگ حكومت متوقف مانده بود نيز، از زير تيغ 

  . پادوهاي حكومتي در امان نماند
آنچه كه اين روزها حكومت را به يورش به مطبوعات وسوسه مي كند 

ست هاي ايران بر باد ده و وضعيت پرونده اتمي جمهوري اسالمي و سيا
سران حكومت اسالمي از انتشار . ماجراجويانه حكومت در اين رابطه است

آنها عزم . خبر و صدائي متفاوت با صداي خود در ميان مردم در هراس اند
جزم تر كرده اند كه از رسيدن امواج خبرها و اطالعات متفاوت به گوش 

نتن هاي ماهواره اي ، تعقيب و حمله به آ. مردم، جلوگيري به عمل آورند
تعطيل كردن وبالگ ها و بازداشت وبالگ نويسان، فيلتر كردن سايت ها و 
  . بستن روزنامه ها ونشريات با اين هدف انجام گرفته و ادامه پيدا كرده است

همچنيين جناح حاكم جمهوري اسالمي مصمم شده است كه كنترل كامل 
هر و روستا را به چنگ آورد كه مجلس خبرگان و انتخابات شوراهاي ش

الزمه آن بي خبر گذاشتن مردم و ايجاد جو رعب و وحشت در ميان 
اما مردم ايران به بهاي تجربه . روشنفكران و اقشار آگاه مردم ايران است

تلخي كه طي حكومت همين جمهوري اسالمي به دست آورده اند، امروز 
ومت مي تواند مطبوعات و حك. درس هاي بسيار آموزنده اي فراگرفته اند

نشريات را به طور موقت توقيف كند، اما نمي تواند تالش مردمي را كه ياد 
گرفته اند با استفاده از همه وسائل ممكن سد سانسور حكومتي را درهم 

  . بشكنند، متوقف نمايد
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن محكوم كردن تالش 

مت در سد نمودن گردش آزاد اخبار و اطالعات و هاي مذبوحانه حكو
انديشه و از جمله توقيف معدود مطبوعات غير دولتي در كشور، تمامي 
سازمانها و نهادهاي سياسي و مدني و انسان هاي آزاده را فرا مي خواند كه 
از هر طريق ممكن به مقابله با حكومت سانسور برخاسته و خواستار آزادي 

  .  فعاليت آزادانه روزنامه نگاران در ايران گردندانتشار مطبوعات و
ما بستن روزنامه شرق و نشريات ديگر را در بحبوحه مذاكرات اتمي و در 
اين برهه حساس نشانه اي از تالش حكومت براي معامله بر سر منافع 
مردم ايران و اقدامي در كتمان بيشتر بند و بست هاي آتي آن با دول ديگر 

ت به هر گونه سازشي بر سر حقوق اساسي مردم ايران و مي دانيم و نسب
چشم بستن مجامع بين المللي بر نقض حقوق بشر در كشورمان هشدار مي 

  . دهيم
  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
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  نگاهي به آخرين تغييرات پيشنهادي در قانون كار رژيم جمهوري اسالمي
 

  راني خلق ااني سازمان اتحاد فدائي كارگرونيسي كم
  

و تغيير برخي از مواد » اصالح« نويس  با اعالم پيش
 مردادماه جاري از سوي محمد جهرمي 13قانون كار در 

ان وزير كار و امور اجتماعي جمهوري اسالمي، عمق بحر
داري ايران بيش از پيش خود را مي  و درماندگي سرمايه

داران  از اين رو اقدامات و تمهيد رژيم و سرمايه. نمايد
براي انتقال هرچه بيشتر بار اين بحران بر دوش مزد و 

بگيران، تهاجم و تعرض گسترده بر حداقل معيشت  حقوق
و سطح زندگي آنان و انكار حق حيات كارگران و 

. اي يافت سابقه عمالً گستره و شتاب بيزحمتكشان 
اجرا ، مسخ و مثله ، مخالفت و ممانعت از اجراي ( حاصل 

 سال گذشته تحديد هر چه 16قانون كار رژيم در طي ) 
بيشتر حقوق و آزادي و امتيازات كارگران ، تحديد دامنه 
شمول قانون كار ، حاكم كردن هرج ومرج و قانون 

نان و تبديل كارگران به برده جنگل ، سلب امنيت شغلي آ
و همچنين گسترش فالكت، تباهي و راندن كارگران به 

چنان كه كماكان كارگران . مهلكه نيستي بوده است 
ترين حقوق خود مانند داشتن تشكل  ايران از ابتدايي

 اين. مستقل كارگري و يا حق اعتصاب  محرومند
ستاي  تغييرات و اهداف ناظر بر آن همچون گذشته در را

قانوني و هرج  بي اعتبار كردن قانون كار، حاكم كردن بي
و مرج در مناسبات كار و مقررات زدائي در روابط كار 

دولت «تغييرات پيشنهادي وزير كار . اند گيري كرده جهت
، شامل حذف و اضافه كردن موادي در جهت »امام زمان

 تسهيالت براي سرمايه و انباشت آن و منافع جاداي
سازي، و  داران، در راستاي موضوع خصوصي هسرماي

الزامات پاسخگوئي به معضالت دولت به عنوان 
ترين كارفرما و بر اساس  دار و بزرگ ترين سرمايه بزرگ

ضرورت و نيازهاي انطباق هرچه بيشتر با نئوليبراليسم 
المللي پول   صندوق بينوهاي بانك جهاني  جهاني، طرح

پيوستن به سازمان تجارت و البته در رابطه با موضوع 
انداز طوالني  كه اين مورد در چشم) WTO(جهاني 

 . مدت قرار دارد
فوق الذكر در راستاي » اصالحات «  بر اين عالوه

هاي مستقل كارگري و  جلوگيري از برپايي تشكل
جلوگيري از تحول اعتراضات و مبارزات كارگران در 

ن مبارزات جهتي مستقل و به بي راهه كشاندن و هرز برد
اگرچه بايد . اند گيري شده و اعتراضات كارگران، هدف

 نقش كردن رنگ ميادآوري كرد كه محدود و ك
. . هاي رقيب مانند خانه كارگر و  هاي دولني جناح تشكل

 .نيز مورد نظر اين تغييرات قرار دارند. 
گيري در   قانون كار فعلي حاصل اجماع و تصميمتغيير

با تصويب . هوري اسالمي استباالترين نهادهاي جم
سند فرابخشي توسعه و اشتغال برنامه چهارم و ابالغ آن 

ماه سال گذشته، تهيه  توسط سازمان مديريت در بهمن
اليحه تغيير قانون كار به اولويت اول وزارت كار و امور 

همانگونه كه جهرمي در اين . اجتماعي رژيم تبديل شد
حكم برنامه چهارم اصالح قانون كار «: گويد باره مي

باشد، ما موظفيم كه اصالح قانون كار را  توسعه مي
مطابق شرايط اقتصادي، اجتماعي به مجلس شوراي 

 .»اسالمي ارائه كنيم
، وزارت كار موظف است با » توسعه و اشتغال« سند در

نهادهاي «همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و 
گرايي در راستاي  جانبه و كارفرمايي در قالب سه» كارگري

 قانون برنامه چهارم 101تكاليف تصريح شده در ماده 
توسعه (ماه پس از تصويب سند  توسعه، حداكثر شش

كه » اليحه اصالح قانون كار «هيه، نسبت به ت)اشتغال
در جهت ايجاد انعطاف پذيري بيشتر، كاهش تعهدات «

غيرضروري كارفرما و انطباق با استانداردها و مقاوله 
المللي، كنسولي، تحوالت جهاني كار،  هاي بين مهنا

هاي اجتماعي و به ويژه در  امحاي تبعيض در همه عرصه
ها و   تشكلگيري لعرصه روابط كار و اشتغال و نحوه شك

 .»و كارفرمايي اقدام نمايد» هاي عالي كارگري كانون«
 با 1384ماه   وزيران رژيم در جلسه دوم بهمنهيئت

 قانون اساسي 138 و استناد به اصل پيشنهاد وزير كار
جمهوري اسالمي مصوب كرد كه اختيارات هيئت وزيران 

بيني شده  هاي پيش نامه در خصوص وضع و اصالح آئين
به كار گروهي ، مركب از ) 1369مصوب (در قانون كار 

 صنايع و معادن، دادگستري، جتماعي،وزيران كار و امور ا
 .ودكشور و جهاد و كشاورزي تفويض ش

 گروه كار، بر اساس موافقت اكثريت در خصوص مصوب
اختيارات ياد شده و با تأييد رئيس جمهور و رعايت ماده 

.  نامه داخلي هيئت دولت قابل ابالغ و اجرا است  آئين19
تأمين «وزارت كار و امور اجتماعي رژيم مدعي است كه 

حقوق كارگران، حل مشكل قراردادهاي موقت، ايجاد 
از اهداف اصلي » گذاري  توليد و سرمايهق روناشتغال و

 .تغييرات در قانون كار خواهد بود
 اين نكته پراهميت است كه وزير كار كه خود از يادآوري

بوده و بنا به گفته جنتي دبير » سربازان گمنام امام زمان«
بوده »  منشاء تحول«شوراي نگهبان، وي درآن شوراي

اري و لغو قانون كار اعتب به كارگران درمورد بي. است
شما نبايد به قانون كار متكي باشيد، «اعالم كرده بود كه 

 مهارت و ارتقاي مهارت و انضباط كاري خود متكي به
اين «است كه  وزير كار مدعي: طرفه اينكه .  »باشيد

ها نياز به اجرا ندارد و مستثني   درصد بنگاه95قانون در 
 .»هستند

توان در سه گروه  ا مينويس ر  در اين پيشتغييرات
 :بندي كرد دسته

 
تحديدهر چه بيشتر دامنه شمول قانون : الف
 .كار 

 :اين تغييرات شامل : 
. يابد هاي آن به شرح زير تغيير مي  و تبصره27 ماده

 عيناً 27 ماده 2 حذف و تبصره 27 فعلي ماده 1تبصره 
 .ماند باقي مي

زد و يا  هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ور
هاي انضباطي كارگاه را نقض نمايد، كارفرما  نامه آئين
تواند پس از ابالغ حداقل دوبار تذكر كتبي كه فاصله  مي

آنها كمتر از پانزده روز نباشد، ضمن اطالع به شوراي 
اسالمي كار واحد و يا تشكل كارگري موجود در كارگاه 

با جايگزين نمودن كارگر جديد و )  وجودورتدر ص(
رداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت پ

سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با يك ماه آخرين 
 .حقوق به كارگر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد

تواند به مراجع مذكور در   اخراجي ظرف ده روز ميكارگر
فصل حل اختالف شكايت نمايد و مراجع مذكور موظفند 

ايت رسيدگي نموده در صورتي كه خارج از نوبت به شك
كارگر مقصر تشخيص داده نشود، هيأت حل اختالف 

تواند با توجه به مدت كار و ميزان مزد و سن و عائله  مي
 و اوضاع و احوال، اضافه بر وجوه ايطكارگر و ساير شر

مذكور در فوق مبلغي كه از جمع مزد دو سال كارگر 
ز به عنوان  رو15تجاوز نكند، بابت هر سال سابقه 

كارفرما مخير به پرداخت اين . خسارت تعيين نمايند
رأي . خسارت و يا بازگردانيدن كارگر به كارگاه خواهد بود

 .باشد  ميااالجر هيأت مذكور قطعي و الزم
در صورت عدم پرداخت بيمه بيكاري كمتر از : 1 تبصره

يك سال براي كارگر، دوسوم از خسارت مذكور به كارگر 
.  به صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شدو يك سوم

 .باشد كارگر مذكور مشمول مستمري بيكاري مي
 27 ماده 2 قانون حذف و تبصره 27 فعلي ماده 1 تبصره

 .ماند قانون عيناً باقي مي
ماده . شود مي» قانوني« اين ماده اخراج كارگران آزاد با

 و داران  در طي ساليان گذشته همواره از سوي سرمايه27
كارفرمايان مورد اعتراض قرار داشته و حتي با توجه به 

هاي صورت گرفته، آنها  اين بند و با استناد به تمام اخراج
 در لناحتي اي. كردند قرارداد كار را با كارگران فسخ مي

وزير كار به تازگي « خردادماه جاري نوشت 7تاريخ 
با اي را به ادارات كل كار كشور ارسال داشته كه  نامه

استفاده و استناد به آن كارفرمايان به راحتي با اجراي 
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 قانون كار نسبت به اخراج كارگران خود اقدام 27ماده 
 . »كنند مي
  

وزير كار در «عالوه بر آن اين خبرگزاري اعالم كرد 
ها و  جمعي اعالم كرده است كه مديران كل كار استان
ا را ه مناطق مختلف كشور حكم بازگشت به كار اخراجي

صادر نكنند و چنانچه اين كار را انجام دهند، با آنان  
  ». . .برخورد خواهيم كرد

در قانون كار فعلي موافقت شوراي اسالمي كار براي 
نويس تهيه  اما در پيش. فسخ قرارداد با كارگر الزامي است

شده، كارفرما فقط بايد تصميم خود را به اطالع شوراي 
موجود در كارگاه » رگريتشكل كا«اسالمي كار و يا 

بيني حتي با مراجعه  كارگر به مراجع  در اين پيش. برساند
حل اختالف و شكايت و در صورتي كه مقصر تشخيص 
داده نشود الزامي براي برگرداندن كارگر بر سر كار متوجه 

  . كارفرما نيست
 قانون اضافه 191 متن زير به عنوان تبصره به ماده -2

  .شود مي
توان   كارگاه هاي كوچك كمتر از ده نفر را مي :191ماده 

برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضي از مقررات اين 
تشخيص مصلحت و موارد استثنا به . قانون مستثني نمود
اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي  موجب آئين نامه

  .عالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
هاي كوچك، مشمول حكم  تغيير در تعريف كارگاه: تبصره

گذاري و  ماده فوق از لحاظ كارگران و يا ميزان سرمايه
گردش مالي ساالنه با توجه به شرايط اقتصادي و 
اجتماعي، با پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب وزير كار 

  .و امور اجتماعي انجام خواهد شد
هاي كوچك و با توجه به  با تعريف جديد از كارگاه

هاي  وري كارگاه ات قانون ارتقاي بهرهنويس كلي پيش
كه » قانون«كوچك و تأكيد بر ماده هشتم اين 

هاي متوسط و كوچك  قراردادهاي منعقده در كارگاه«
است و همچنين ماده ) موقت(اصوالً با مدت محدود 

ناظر و آن » شفاهي«هفتم اين قانون كه بر انعقاد قرارداد 
 در 17يت به ماده بخشد و همچنين با عنا را قانونيت مي

اين قانون كه ناظر بر حق يك جانبه كارفرمايان براي 
، ازاين تغييرات مفهومي »فسخ قرارداد كار با كارگر است

  .شود معنا بودن آن مستفاد نمي جز لغو قانون كار و بي
يادآوري اين مسئله اهميت فراوان دارد كه بر اساس 

مچنين بر وري و ه نويس كليات قانون ارتقاي بهره پيش
هاي با  وزير كار، قرار است كه كارگاه» اصالحيه«اساس 

 نفر كارگر به عنوان كارگاه كوچك تعريف 50 تا 25
با اين تغييرات . اند، از شمول قانون كار خارج شوند شده

گويد طي  گونه كه جهرمي مي همه كارگران دائم، همان
تبديل » كارگران قراردادي«دو تا چهارسال آينده به 

اين مسئله با توجه به ماده واحد برنامه چهارم . شوند يم
توسعه كه همه كارگران از شمول قانون كار خارج خواهد 

اشتغال موقت نيروي كار جديد دركليه «شد، و همچنين 

بيني شده در قانون كار بر اساس  ها و مشاغل پيش كارگاه
شاغلين و كارفرمايان بوده و از شمول » توافق كتبي«

، معنايي جز مقررات زدائي، »كار معاف هستندقانون 
  .قانوني و هرج ومرج ندارد بي

 تبصره آن به شرح زير آمده 2و 7در قانون كار فعلي ماده 
  است

قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا  : 7ماده 
شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال حق السعي كاري 

ي كارفرما انجام مي را يراي مدت موقت يا غير موقت برا
  .دهد 

حداكثرمدت موقت براي كارهائي كه طبيعت : 1تبصره 
آنها جنبه غير مستمر دارد،توسط وزارت كار و امور 

  .اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد 
در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد،  : 2تبصره 

، قرارداد دائمي در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود 
  .شود  تلقي مي

 تبصره به شرح زير اضافه 2 قانون، 7 به ماده -3
  :گردد مي

 روز بايد به صورت 30قراردادهاي با بيش از : 3تبصره 
كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور 
اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات، تهيه و در اختيار 

   .گيرد، باشد طرفين قرار مي
كارفرمايان موظف هستند به كارگران با : تبصره چهار 

قرارداد كار موقت، به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني 
كار به مأخذ هر سال يك ماه، آخرين مزد، پرداخت 

  .نمايند
از آنجا كه قانون كار از ضمانت اجرايي برخوردار نبوده و 
اصوالً حركت رژيم و سرمايه داران در راستاي لغو 
مقررات كار و مقررات زدائي در اين روابط و به كار 

و معمول كردن » تراضي و توافق طرفين«گرفتن شعار 
قراردادهاي شفاهي است و با توجه به گستردگي ارتش 
بيكاران و افزايش نيروي كار در نسبت عرضه و تقاضاي 

داران و حتي كارفرمايان دولتي براي فرار از  آن، سرمايه
قانوني و عدم پرداخت حقوق و مزاياي قيد و بندهاي 

قانوني كارگران مانند حق بيمه بيكاري، تأمين اجتماعي، 
مندي، حق  اضافه دستمزدها، عيدي و پاداش، حق عائله

 روزه با كارگران 89قراردادهاي . . . مسكن و خواربار 
با اين تغييرات كارفرمايان قراردادهاي . كردند منعقد مي

و با اين اقدام . كنند  منعقد مي روزه با كارگران29
حقوقي كارگران افزايش  گسترش قراردادهاي موقت و بي

 .خواهد يافت

 

 قانون به شرح 24 متن زير به عنوان تبصره به ماده -4
  .گردد زير اضافه مي

كارفرمايان موظف هستند مزاياي پايان كار كارگران با 
واست قرارداد موقت را به صورت ماهانه و در صورت درخ

كارگران با قرارداد دايم را به صورت ماهانه و يا سه ماه 
اندازي كه به نام كارگر در يكي از  يكبار به حساب پس

ها كه از  ها و يا مؤسسات اعتباري  و يا بانك صندوق
اند،  طرف وزارت كار و امور اجتماعي مجوز اخذ نموده

  .واريز نمايد
ال دائم و رواج اين بند نيز در راستاي گسترش حذف اشتغ

گيري تمام براي خواباندن  و با حيله. كار قراردادي است
و عالوه . اعتراضات كارگران قراردادي تنظيم شده است

كيسه تازه اي براي وزارت كار » اصالحات « بر آن اين 
و جناح جهرمي دوخته تا بر مزاياي و حقوق بيكاري 

  .  كارگران چنگ اندازند 
 قانون كار اضافه 21ير به ماده به شرح ز» ز« بند – 5

  .گردد مي
كاهش توليد و تغييرات ساختاري كه در اثر شرايط : ز

اقتصادي، اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در 
فناوري با تأييد هيأتي مركب از استاندار و يا معاون 

اي  هاي كار و آموزش فني و حرفه ايشان، رؤساي سازمان
ان و يك نفر نماينده كارگران واحد و صنايع و معاون است

  .و كارفرما و يا نماينده كارفرماي واحد مربوطه
كاهش توانِ جسمي كارگر كه موجب ركود توليد : ك

  ).معرفي به بيمه(گردد 
اگرچه اين بند در قانون كار فعلي در مبحث خاتمه 

 از كار افتادگي كلي كارگر، -قراردادكار تحت عنوان بند ج
ا در پيشنهاد جهرمي با عبارت كشدار و ام. آمده است

دست كارفرمايان » كاهش توان جسمي كارگر « مبهم  
  . هر چه بيشتر براي اخراج كارگر آزاد گذاشته مي شود 

 قانون كار فعلي ناظر بر خاتمه قرارداد كار 21اصوالً ماده 
با اضافه شدن اين بند عالوه بر هر مستمسك . است

و كارفرمايان براي اخراج داران  ديگري كه سرمايه
و بر اساس اين تغييرات كارفرمايان . كارگران داشتند

توانند در هر شرايط و به هر دليلي كه خود به تراشند،  مي
دهد كه به بهانه احساس كمبود  قانون به آنان اجازه مي

با اعالم » قانوناً«. . . نقدينگي و يا مشكل فروش و 
ارگر را اخراج و به بيمه اينكه كارخانه ورشكسته است، ك

اين بند نيز دست سرمايه داران را با عناوين . معرفي كند
ظاهر پسند و محكمه پسند براي بيكار و اخراج كردن 

  كارگران آزاد مي گذارد 
  .گردد  اضافه مي41 به شرح زير به ماده 4 و 3 بند -6
 حداقل مزد كارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل -3

ز حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي ده درصد ا
  .كار بيشتر خواهد بود

 قانون سي 112 مزد كارآموزان مشمول بند ب ماده -4
درصد كمتر از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي 

دولت موظف است بخشي از مزد و يا حق . باشد كار مي
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بيمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتي منظور و 
  .ارت كار و امور اجتماعي پرداخت نمايدتوسط وز

خورده  بندهاي اضافه شده، در واقع همان سياست شكست
ي وزارت كار براي گسترش كار شالق و نان قند

تر به قراردادهاي  قراردادي و رسميت دادن هرچه گسترده
موقت و مهار و آرام سازي اعتراضات كارگران با ترفند 
افزايش دستمزد اين بخش از كارگران ، و همچنين مهار 
اعتراضات كارگران براي مطالبات خود از جمله خواست 

ري اسالمي در اسفند وزارت كار جمهو. افزايش دستمزدها
ماه گذشته با سياست شالق و نان قندي در تمكين 
كارگران به تبديل شدن به كارگران قراردادي با تعيين 
حداقل دستمزد دوگانه و سپس لغو آن و در نهايت تبديل 

 و كارگر، احداقل دستمزد كارگران به توافق بين كارفرم
دي تالش مي كند صورت مسئله معضل كارگران قراردا

  .را پاك كند
از انتهاي )  سال تمام بيشتر نباشد18و از ( عبارت -7

 بر 112ماده . گردد  قانون حذف مي112متن بند ب ماده 
  .مفهوم كارآموز و قرارداد كارآموزي ناظر است

 سال تمام بيشتر نباشد ، با توجه به آن 18برداشتن قيد از 
.   است  سال15كه  در قانون كار فعلي  سن قانوني كار 

 سال تمام باشد، 18 تا 15كارگراني كه سن آنها بين 
شوند و از برخي امتيازات  كارگر نوجوان ناميده مي

با . برخوردار و واگذاري برخي كارها به آنها ممنوع است
برداشتن اين قيد اين كارگران از اين امتيازات محروم و 

يتاً شوند و نها با حقوق و مزاياي كمتر به كار گماشته مي
و عالوه بر آن با . هم لغو حقوق كارگران را مد نظر دارد

ترفند طوالني كردن دوره كارآموزي ضمن آن كه رسما 
حقوق و .دستمزد كمتري به آنان پرداخت مي شود% 30

و با توجه به . مزاياي آنان را تضيع و پايمال مي سازد 
هاي مختلف،  وسعت به كارگيري اين نوجوانان در كارگاه

گربا نرخ مزد كمتر و همچنين عدم برخورداري از كار
داران فراهم  ديگر حقوق ، در راستاي منافع سرمايه

 .گردد مي
  
   . جلوگيري از تشكل يابي مستقل كارگران: ب
  

 قانون كار و كليه 137، 136، 135، 132، 131، 130مواد 
 130هاي اين مواد حذف و متن زير به عنوان ماده  تبصره

  . آن منظور گرددهاي و تبصره
 قانون اساسي جمهوري 104 و 36از اجراي اصول 

اسالمي ايران، به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ انقالب 
اسالمي و ترويج فرهنگ كار و ايمني و همچنين براي 
حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني در جهت بهبود 
وضع كارگران و كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع 

كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان . شدجامعه با
توانند مبادرت به  يك واحد، يك حرفه و يا صنعت مي

تأسيس انجمن اسالمي، تشكيل شوراي اسالمي كار يا 
  .انجمن صنفي و يا انتخاب نماينده خود نمايند

به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و  : 1تبصره
توانند با  ه ميهاي موضوع اين ماد قانوني، تشكل

هماهنگي و نظارت وزارت كار و امور اجتماعي و رعايت 
قوانين و مقررات مربوطه، نسبت به تشكيل مجمع 

  .هاي استان و مجمع عالي كشوري اقدام نمايند تشكل
نامه چگونگي تشكيل، حدود و وظايف و   آيين-2تبصره 

هاي اسالمي به وسيله  اختيارات و نحوه عملكرد انجمن
ين كار و امور اجتماعي كشور و سازمان تبليغات وزارت

هاي موضوع  نامه مربوطه به ساير تشكل اسالمي و آئين
اين ماده توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب هيأت 

  .وزيران خواهد رسيد
نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراي  : 3تبصره 

اي عالي كار، شوراي عالي ايمني و بهداشت كار، شور
عالي اشتغال، شوراي عالي تأمين اجتماعي، كنفرانس 

المللي كار، مراجع حل اختالف و نظاير آنها از بين  بين
هاي ثبت  هايي كه حايز اكثريت و يا مجمع تشكل تشكل

در صورت عدم تشكيل . گردند شده انتخاب و معرفي مي
هاي مربوط، نمايندگان  و يا فقدان هريك از تشكل

رمايان در مجامع، شوراها، مراجع حل كارگران و كارف
اختالف و نظاير آنها به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي 

  . خواهد بود
نامه اجرايي اين تبصره توسط شوراي عالي كار تهيه  آئين

  . و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد
هاي مذكور در اين ماده موظفند با توجه  تشكل: 4تبصره 
ونه اساسنامه تهيه شده از سوي وزارت كار و امور به نم

اجتماعي و با رعايت مقررات قانوني، اساسنامه تشكل 
مربوطه را پس از طرح و تصويب در مجمع عمومي جهت 

وزارت . ثبت به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند
طرف مدت يك ماه در (كار و امور اجتماعي حداكثر 

نسبت به ) ه با قانون و مقرراتصورت انطباق اساسنام
 .نمايد ثبت آن اقدام مي

  
هاي مذكور در چارچوب صنفي در  ثبت تشكل: 5تبصره 

ديگر مراجع قانوني، نافي حق ثبت آنها در وزارت كار و 
  . باشد امور اجتماعي به آن تشكل صنفي نمي

هاي مربوط به آنها تماماً ناظر بر  مواد فوق ذكر و تبصره
باشد، كه حذف شده  مي» هاي كارگري تشكل«ايجاد 

 سال گذشته از هيچ 27جمهوري اسالمي در طي . است
شدن كارگران  اقدام و تمهيدي در جلوگيري از متشكل

كارگران ايران كماكان از . ايران فروگذار نكرده است
حقوق ابتدايي خود يعني برخورداري از حق تشكل 

نفت و هاي بزرگ دولتي، وزارت  در شركت. محرومند
ايجاد حتي . . . شركت ملي فوالد، صنايع مس ايران 

هاي كارگري دولتي نيز يا ممنوع ويا با ممانعت  تشكل
پس از پيروزي انقالب بهمن .  هاي عديده روبرو است

 رژيم با سركوب، شكنجه و اعدام و پيگرد فعالين 57
هاي  كارگري، چپ و ترقيخواه از تشكيل و برپايي تشكل

عالوه بر آن  رژيم هر . ي جلوگيري كردمستقل كارگر
هاي اسالمي، شوراهاي  اقدامي را به كار گرفت تا انجمن

هاي  اسالمي كار و خانه كارگر را به عنوان تشكل
هاي  اين سياست. كارگري به كارگران تحميل كند

جمهوري اسالمي با مبارزه كارگران دچار شكست  
 و ديگر خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار. گرديد
اعتبار و  هاي وابسته به رژيم در ميان كارگران بي تشكل

  .منزوي گرديدند
المللي  با گسترش مبارزه كارگران و در پي فشارهاي بين

و نهادهاي كارگري جهاني، مانند سازمان جهاني كار، 
المللي و همچنين  رژيم براي كاستن از فشارهاي بين

 چهره خود با براي وانمودكردن تطبيق ظاهري و آرايش
المللي، ايجاد و سازماندهي  الزامات و معيارهاي بين

هاي صنفي و فرمايشي كنترل شده از باال حتي با  اتحاديه
اشاره بر حق تشكل و حق اعتصاب در دستور نهادهاي 

و از سوي ديگر خانه كارگر و . كارگري رژيم قرار گرفت
با اند خود را همگام  شوراهاي اسالمي كار تالش كرده

مبارزات و اعتراضات كارگران نشان دهند تا مانع تحول و 
بر اين . گسترش اين مبارزات در مسيري مستقل گردند

اساس اقداماتي كه در طي روندي شوراهاي اسالمي كار 
از اين . به سمت اتحاديه شدن حركت كنند، انجام گرفت

شوراهاي اسالمي كار ديگر «: رو حسن صادقي گفت
ت كارگري نيست و ما بايد به سوي پاسخگوي مطالبا

  . »ها برويم تشكيل سنديكاها و اتحاديه
وزارت كار در توافق با » طلبان اصالح«با روي كار آمدن 

ساز و  هاي دست سازمان جهاني كار ابتكار ايجاد تشكل
 را به دست 98 و 78هاي  نامه پيوستن ايران به مقاوله

در ايران « ود كه سازمان جهاني كار اعالم كرده ب. گرفتند
سازمان جهاني .  »هاي كارگري وجود ندارد آزادي تشكل

خانه كارگر را نماينده واقعي «كار در گزارش خود 
هاي  گيري و آن را داراي جهت. »كارگران ندانست 

سياسي دانست و ماهيت صنفي بودن آن را مورد سؤال 
و با بررسي قانون كار از سوي سازمان جهاني . قرار داد

. ر، اين سازمان خواستار تغييرات در اين قانون گرديدكا
كرد كه ابتكار ايجاد سنديكاها و  جبهه مشاركت تالش مي

هاي دولت را در اختيار خود داشته باشد و خانه  اتحاديه
كارگر را از ميدان بدر و الزامات خصوصي سازي، برنامه و 

  .هاي نئوليبرالي را فراهم سازد سياست
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 كارگر در روند تغيير نام شوراهاي هاي خانه سياست
اسالمي كار و تطبيق آن با شرايط مندرج در 

هاي صنفي به جاي   و ايجاد انجمنILOهاي  نامه مقاوله
هاي كارگري از سوي  آنها و سرهم بندي كردن تشكل

  . جبهه مشاركت و وزارت كار وقت با شكست روبرو گرديد
اركت و طلبان و حزب مش با شكست حقارت بار اصالح
» دولت امام زمان« امنيتي -روي كار آمدن كابينه نظامي

پرونده تغييرات در فصل ششم قانون كار و ايجاد سنديكا 
هاي كارگري در وزارت كار جهرمي گرفتار  و اتحاديه
  . موانع شد

اما با توجه به اعتراضات و مبارزات كارگران حداقل در 
هاي  لطي سه تا چهار سال گذشته براي ايجاد تشك

» دولت امام زمان«مستقل كارگري، جهرمي و وزارت كار 
براي جلوگيري از متشكل شدن كارگران عالوه بر لغو و 
حذف مواد مندرج در قانون كار رژيم و همچنين با به 
كارگيري عوامل بسيج و جوامع اسالمي كار به ايجاد 

اند و مهمتر آنكه  ساز خود اقدام كرده هاي دست تشكل
هاي مستقل كارگري با  يري از ايجاد تشكلضمن جلوگ

سركوب و پيگرد فعاالن كارگري و به محبس انداختن 
آنان از تحقق اين حق ابتدايي كارگران ايران جلوگيري 

رنگ  تغييرات فعلي عالوه بر اينكه محدود و كم. اند كرده
. كنند هاي رقيب ر ا دنبال مي كردن نفش تشكالت جناح

ز متشكل شدن كارگران و برپايي اساساً هدف جلوگيري ا
  .تشكل مستقل از سوي آن را منظور نظر دارد

  
پنهان كردن ناتواني رژيم در حل بحران : ج 

   .اشتغال
 و 119 الحاقي مكرر به شرح زير به ماده 119 ماده -1

  . گردد هاي آن اضافه مي تبصره
به منظور تنظيم بازار كار و تعادل :  مكرر119ماده 

هاي   ايجاد اشتغال فراگير در همه بخشبخشيدن آن و
هاي  ها و تجهيزات و برنامه اقتصادي و ايجاد زيرساخت

الزم و آموزشي و توسعه كسب و كار و كارآفريني و 
صدور مجوزهاي الزم در امور كاريابي، كارآفريني و 
اشتغال و اعزام نيروي كار به خارج از كشور وجلوگيري از 

رجي در ايران و نظارت و اشتغال غير مجاز اتباع خا
ها و  ها و اجراي برنامه هماهنگي و انسجام در سياست

ايجاد بانك اطالعات بازار كار، سازماني به نام اشتغال و 
كار آفريني وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل 

اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت كار و امور . گردد مي
 تصويب هيأت وزيران  ماه به3اجتماعي تهيه و ظرف 

  .خواهد رسيد
 قانون اضافه 30 عبارت زير به آخر جمله تبصره ماده -2

  .گردد مي
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است اساسنامه صندوق 

نامه ميزان دريافت بيمه بيكاري و  فوق و همچنين آئين
ميزان مشاركت دولت در اين خصوص و شرايط مدت و 

كاري به كارگران موقت و دائم نحوه پرداخت حق بيمه بي

و نيروي كاري كه بيشتر از يك سال با داشتن كارت 
باشد را ظرف سه ماه تهيه و به  مهارت شغلي بيكار مي

پس از تصويب اساسنامه و . تصويب هيأت وزيران برساند
نامه فوق كليه امكانات و تجهيزات و اعتبارات  آئين

دوق واگذار مربوطه به حساب بيمه بيكاري به اين صن
  .شود مي

در شرايط امروز يكي از مسائل مهم و اصلي كه كارگران 
. موضوع كار و اشتغال است. با آن دست به گريبانند

گرچه وزارت كار و » دولت امام زمان«جهرمي وزير كار 
اشتغال و نقش اين وزارتخانه » متولي«امور اجتماعي را 

راحت داند، اما با ص و اساسي مي» نقش كليدي«را 
ها قابل حل  مسئله اشتغال به اين زودي«: گويد مي

  .»نيست
گروه بزرگي از جوانان كه حتي براي اولين بار هم 

اند براي خود شغلي پيدا كنند به همراه  نتوانسته
التحصيالن دانشگاهي و خيل بيكاران ديگر،  ارتش  فارغ

هاي  با توجه به بيكارسازي. اند بيكاران را فراهم آورده
رده فعلي و اوضاع توليد و صنايع و با توجه به ارزيابي گست

بسياري از كارشناسان در اين مورد كه با اعمال 
قانون كار گروه بزرگي از كارگران  » اصالح«پيشنهادات 

گستره و عمق مسئله بيكاري و عدم . بيكار خواهند شد
  . كند توانايي رژيم براي حل مسئله اشتغال را روشن مي

به اين مسئله و اقدامات وزارت كار و امور پاسخ رژيم 
خالصه » سازمان اشتغال و كارآفريني«اجتماعي ايجاد 

خود «هاي شكست  خورده  با توجه به طرح. مي شود
، »دفتر توسعه و پايداري اشتغال«و يا طرح » اشتغالي

و در شرايطي كه هم » هاي كوچك زودبازده بنگاه«طرح 
در »  اشتغال و كارآفرينيمعاونت«ها است كه  اكنون مدت

و با توجه به اينكه هر ساله . وزارت كشور دائر است
 هزار نفر به جمعيت فعال و جوياي كار 750حداقل  

رژيم فقط قادر است براي نزديك . شود كشور افزوده مي
 هزار فرصت و موقعيت شغلي فراهم 400 هزار تا 350به 
شتغال اين خود يكي از داليل گسترش  بحران ا. كند

اي از معضل  تواند هيچ گره اين رژيم نمي. خواهد بود 
اين اقدامات پاك كردن صورت . اشتغال كشور بگشايد

ها جز اتالف  اين سياست. است» اشتغال«مسئله  بحران 
وقت، منابع و امكانات، هزينه و حيف و ميل كردن صدها 

و فراهم آوردن  » اشتغال « ميليارد ريال به عنوان ايجاد 
كه در واقع همان واگذاري اين » هاي شغلي   فرصت«

داران و پركردن جيب  تسهيالت، پول و امكان به سرمايه
. اعوان و انصار حاكميت نتيجه ديگري نخواهد داشت

صفوف بيكاران و بيكاري فزاينده دليل محكمي بر ابطال 
گرچه تشكيل . ها است و ورشكستگي اين سياست

بر عهده مجلس است، اما » يسازمان اشتغال و كارآفرين«
ها هدف پنهان كردن معضل و بحران اشتغال را  اين طرح
  .كنند دنبال مي

هاي آن   و تبصره30عالوه بر اين با توجه به اينكه ماده 
ناظر بر به كار گماردن كارگران بيكار شده به دليل 

بيني و همچنين ايجاد  صندوق  حوادث غير قابل پيش
تأمين معاش كارگران بيكار شده بيمه بيكاري نسبت به 

باشد، و بنا بر ادعاي جهرمي وزير كار و امور اجتماعي  مي
، و با اضافه »توان بيكار ناميد فرد فاقد مهارت را نمي«

شدن عبارت اشاره شده در باال به آخر جمله تبصره ماده 
 و تأكيد بر داشتن مهارت شغلي، هيچ مفهومي جز 30

از كارگران بيكار شده و يا محروم ساختن گروه زيادي 
بيكار از دريافت مقرري ناچيز بيمه بيكاري و حقوق بيمه 

و عالوه بر همه نيات و مقاصد . بيكاري نخواهد داشت
طرح پيشنهادي مبتني بر مقررات زدائي و گسترش هرج 

نقشه » سازمان اشتغال و كار آفريني « ومرج با ايجاد  
 كار بر صندوق هائي را در جهت  چنگ اندازي وزارت

  .بيمه بيكاري را دنبال مي كند
در تعريف بيمه « وزير كار قبالً اعالم كرده است كه 

توان بيكار ناميد و اين  بيكاري، فرد فاقد مهارت را نمي
امكانات بايد در اختيار افرادي قرار گيرد كه حداقل يك 

افاضات آقاي وزير به همين جا . »مهارت داشته باشند
كارگران هر ساله با «. گويد جهرمي مي. شود ختم نمي

شوند به نحوي كه  كسر درصدي از مهارت خود روبرو مي
پس از سه يا چهار سال مهارت درجه يك آنان به درجه 

تو خود بخوان حديث مفصل از اين . »شود ده تبديل مي
در شرايطي كه امروز بنا به آمار و ارقام رسمي . مجمل

 درصد حداقل معيشت 67رژيم، حداقل دستمزد كارگر 
كامالً روشن است كه مبلغ بيمه بيكاري براي . آنان است

كارگري كه در دايره شمول قانون كار قرار دارد چقدر 
يادآوري اين نكته ضروري است كه با رأي . ناچيز است

ديوان عدالت اداري، كارگران قراردادي چون با ميل و 
كنند و  مضاء ميدار ا اراده خود با كارفرما قرارداد مهلت

خودشان هم آگاهند كه در چه موعدي قرارداد اتمام 
» بيكار«خواهد يافت، بنابراين پس از پايان موعد قرارداد 

  .آيند به حساب نمي
جا خالصه  اما تغييرات و تحديدها در قانون كار به همين

شود و بر اساس آخرين بند پيشنهاد وزير كار يعني  نمي
ن و مقررات مغاير با قانون فوق كليه قواني« : بند ذيل

» اصالحات « ، اين ».گردد لغو مي) نويس ارائه شده پيش(
  .و تغييرات باز است و ادامه دارد

اما آنچه اين تغييرات به دنبال آن است، افزايش گسترده 
ها و حقوق صنفي و  بيكاري و بيكارسازي، تحديد آزادي

عنا و م جلوگيري از برپايي تشكل مستقل كارگري، بي
اعتبار شدن قانون كار وقانون تأمين اجتماعي،  بي

گسترش سركوب كارگران، افزايش فشارهاي اقتصادي، 
فقر و دستمزدهاي زير خط فقر، و در يك كالم انكار حق 

  .حيات كارگران
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  فراخوان
 براي اتحاد عمل 
گروه هاي مستقل 
  كارگري كشور 
  براي نقد و بررسي
   اليحه وزارت كار 

  پيرامون 
  اصالح قانون كار

  
  

اتحاد عمل همه فعاالن كارگري ،ضامن جلوگيري از 
تصويب لوايحِ مخالف با حقوق اساسي كارگران 

   است
 از سوي» اصالح قانون كار«ارايه   اليحه   پيشنهادي  

دولت به مجلس شوراي اسالمي بحران را و تنش 
اصالح : وزير كار اعالم مي دارد كه. فرين است 

قانون كار با محوريت توليد، اشتغال و سرمايه گذاري 
اين تحركات نشان از اراده و . هاي جديد خواهد بود 

تصميم جدي در تغيير و لغو تدريجي مقررات كار به 
يه داري دولتي دارد و نفع كارفرمايان و سيستم سرما

برخالف شعارهاي انتخاباتي آقاي رييس جمهور، نان 
   . را از سفره كارگران خواهد بريد

ادعاي وزير كارنشان از هيچ توجيه اقتصادي و رواني، 
و بر پايه آن بتوان به ايجاد » اصالحات «كه در اثر اين 

نادرستي . كار و توليد و اشتغال دست يافت، ندارد
ياتي با تصويب خروج كارگاه هاي دارنده چنين نظر

پنج كارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنين اجراي 
 قانون كار مبني بر خروج كارگاه هاي تا 191ماده 

 كارگر از شمول برخي از مواد قانون كار 10دارنده 
توسط وزارت كار دولت پيشين و تمديد آن توسط 

   . دولت حاضر، به اثبات رسيده است
ها  حه وزارتي، به دنبال يكسري زمينه سازيانتشار الي

در جهت كم رنگ كردن هرچه بيشتر نقش 
هاي كارگري و حتي از ميدان به دركردن  تشكل

تشكل هايي است كه بر اساس مواد همين قانون كار 
   . فعلي ايجاد شده است

وزير كار به طور جدي از اصالح فصل ششم قانون 
 26يادين كار و اصل هاي بن كار منطبق با مقاوله نامه

قانون اساسي سر بازمي زند و تهعد دولت پيشين در 
مقابل سازمان جهاني كار و همچنين امضاي تفاهم 
نامه سه جانبه در حضور نمايندگان سازمان جهاني 
كار را ناديده گرفته و به حق كارگران در داشتن 
نمايندگان و تشكل هاي مستقل و آزاد آن ها اعتنايي 

   . ندارد
قانون كار درست » اصالح«ماهيت اليحه پيشنهادي 

در راستاي تنش فزايي و بحران آفريني در روابط كار 
است و در صورت تصويب موجبات ناامني شغلي 

آنچه به . كارگران را بيش از پيش فراهم مي آورد
عنوان قراردادهاي كتبي مدت دار بين كارگر و 

ت و كارفرما در فرم هاي وزارتي نقش خواهد بس
نسخه اي از آن به وزارت كار خواهد رفت، در 
صورت اجرا بدون كنترل و نظارت سنديكاها و 
اتحاديه هاي كارگري به حربه اي در دست 
كارفرمايان براي به بند   و بردگي كشاندن كارگران 

   . بدل خواهد شد
ارسال پيش نويس به كميسيون صنايع مجلس شوراي 

كارشناسانه و شتاب اسالمي نشان از تصميمات غير 
زده دولت براي تغييرات در فصول و موادي از قانون 
كار است كه اساسا بدون ارزيابي و راي و نظر 
كمسيون هاي مختلف مجلس، اعتبارِ قانونگذاري 

   . نخواهد داشت
تنها قوانيني ضمانت اجرا و اعتبار حقوقي خواهند 

   : داشت كه
مله اصل ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از ج .1
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   . مصوب سازمان بين المللي كار نباشد

با حضور نمايندگان ذي نفع ها، از جمله اتحاديه    .2
كارگري و با ارايه و بررسي نظرات كارشناسانه و 

   . حقوقي آنان تهيه شود
با ساير قوانين حمايتي از جمله قوانين تامين  .3

   . اجتماعي مغاير نباشد
ضامن امنيت شغلي ،كرامت انساني و در    .4

برگيرنده نياز هاي يك زندگي شرافتمندانه كارگران 
   . در كوتاه مدت و دراز مدت باشد

در برگيرنده مالحظات ناشي از تاثير بحران هاي    .5
و ورشكستگي واحد هاي كار اقتصادي از قبيل تعطيل 

و توليد و ورشكستگي هاي احتمالي به قصد حمايت 
از كارگران وكاهش آسيب هاي اجتماعي وارده بر 

   . زندگي آنان باشد
 سال 11قانون كاربا همه اشكاالت موجود در آن    .6

پس از حاكميت جمهوري اسالمي، پس از كشمكش 
رانجام با هاي فراوان بين مجلس و شوراي نگهبان، س

. راي نهايي مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد
كارگران و مزد و حقوق بگيران بيشترين جمعيت 

كشور را تشكيل مي دهند و قانون كار در برگيرنده و 
تنظيم كننده روابط آنان با كارفرمايان و دولت ها 
خواهد بود، به همين اعتبار اين قانون نمي تواند با راي 

قانون . يون مجلس به تصويب رسدحداقلي يك كميس
كار بايد پس از كارشناسي هاي الزم در صحن علني 

   . مجلس شوراي اسالمي قرائت و تصويب شود
هيات موسسان سنديكاهاي كارگري ارايه اليحه 
پيشنهادي وزير كار را مغاير با منافع كارگران، مخل 
توليد و خدمات اجتماعي مفيد و موجب بحران و 

 پيش در روابط كار مي داند و به اين تنش بيش از
وسيله بار ديگر اعتراضِ صريحِ خود را به اين نوع 

   . اصالحات اعالم مي دارد
هيات موسسان سنديكاهاي كارگري تنها راه برون 
رفت از بحران موجود در روابط كار و رفع بيكاري 
رو به تزايد كنوني و همچنين جلوگيري از اخراجِ 

الحِ فصلِ ششمِ قانونِ كار با در نظر كارگران را در اص
گرفتنِ تعهدات دولت در برابر قانون اساسي و 
تعهدات و مقاوله نامه هاي بنيادينِ سازمان جهاني كار 

   . مي د اند
هيات موسسان سنديكاهاي كارگري از همه گروه 
هاي مستقل كارگري با هرنوع گرايش، بدون اعمال 

دعوت مي كند براي رفتار و نظرات فرقه گرايانه، 
تدوين هرچه جامع تر نظريات منتقدانه و راهگشا گرد 
آيند و در مجمع پيشنهادي، كه زمان و مكان آن به 
توافق تعيين مي شود، بيانيه نهايي مشترك خود را 
براي ارايه به دولت، مجلس و نهادها و مجامع ذي 

   . ربط تصويب كنند
قان اين هيات موسسان سنديكاهاي كارگري از مواف

كند براي هماهنگي در اجراي  فراخوان درخواست مي
اين اتحاد عمل نظرات وپيشنهادها و شماره تماس و 

    به نشاني2/9/1385امكان ارتباطي خود را تا تاريخ 
   hmsyndica@gmail.com        و يا به

       .    بفرستند13345-115نشاني صندوق پستي 
  
                  رگريهيات موسسان سنديكاهاي كا 

    26/8/1385   
شنبه  برگرفته از سايت خبري اخبار روز به تاريخ ( 
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چنانكه شاهديم طي هفته هاي اخير اختناق و 
سركوب در تمامي عرصه هاي سياسي ،اجتماعي 

ي ، در ايران شدت گرفته است مذهب،فرهنگي ، ملي و
.  

 ، ماهنامه ،روزي نيست كه از بستن روزنامه ،هفته نامه 
 احضار و فيلترينگ سايتهاي انترنتي جديد ،وبالگ  

 ، ،كارگر ،نويسنده و بازداشت روزنامه نگار ،دانشجو
 ،حقو ق زنا ن  و اقليتها ي مليكوشنده حقوق دان ،

  .قومي و مذهبي  خبري منتشر نشود
 طوماري ،ذكر مورد به مورد اقدامات سركوبگرانه

بلند بدست مي دهد كه تكرار مجدد آنها براي 
كسانيكه هر روزه  مشمول تضعيقات دستگاه هاي 

 نمك بر باشندرژيم اسالمي مي »انتظامي وقضائي «
   .روي زخم پاشيدن است

 توقبف ها و به دنبالكه »احكامي  «تمامي تقريبا در 
،   »اقدام عليه امنيت ملي«بازداشتها صادر مي شود 

همكاري « و» تبليغ به منظور تشويش اذهان عمومي «
از » يا همسوئي باضد انقالب و دشمنان خارجي 

 كشيده جمهوري اسالمي بيرون»قضات «ماشين قرعه 
مي شود  تا هر گونه نداي حق طلبانه و آزاديخواهانه 
با هزينه سنگين مواجه شود و درس عبرتي باشد براي 
ديگر آزاديخواهاني كه پا در راه دفاع از حقوق 

  . وآزاديهاي مردم مي گذارند
و اين در حاليستكه دستگاه پرونده ساز و شكنجه گر 

ق نشده جمهوري اسالمي حتي در يك مورد هم موف
است اسناد و مدارك محكمه پسندي ارائه نمايد كه 
نشاني از همدستي چهر ه هاي شاخص تشكالت، 

 اجتماعي در داخل –محافل و كوشندگان سياسي 
  .باشد» عوامل بيگانه« كشور،  با

بازجويان از » دعوت  « مصاحبه هاي تلويزيوني  و
 اسيران آزاد شده ، به گفتگو با رسانه هاي همگاني، 
بيش از آنكه اتهامات وارده را اثبات نمايد  در تمامي 

موارد ، به ضد خود تبديل شده است و حناي احكام  
البته به نظر مي رسد بر .پيشين را از رنگ انداخته است

در افكار » دست بيگانه «زمينه روانشناسي جستجوگر 
عمومي ما ايرانيان ، اين ابزار شكنجه ، در دست  

ي رژيم هنوز به كلي از كار نيفتاده ارگانهاي امنيت
است و چنانكه خبر آن مي رسد آقاي علي اكبر 
موسوي خوئينيها آزاديخواه و فعال حقوق بشر، اين 

  .روزها تحت چنين شكنجه اي قرار دارد
        

« اما تا جائيكه به نقش مسئولين جمهوري اسالمي در
 مربوط مي شود هر رو ز شاهد»اقدام عليه امنيت ملي

رسوائي جديدي هستيم كه آخرين آن همين پرونده 
 ساله ايران و عراق است  ،بويژه تداوم آن 8جنگ 

پس از باز پس گيري خرمشهر از نيروهاي عراقي،كه 
پيش از اين ، بارها از طرف سازمانها و شخصيتهاي 
اپوزيسيون و منتقد رژِيم به عنوان خيانت و خسارتي 

د شده بود و از بزرگ نسبت به مردم ايران گوشز
جانب سران حكومت اسالمي نه تنها انكار مي شد 

» تشويش اذهان عمومي« بلكه با همان كليشه هاي
  . سركوب مي گرديد 

و تنها امروز در يك لحظه سرنوشت ساز ديگر،از 
زبان همان سياست گذاران دريابيم ، در فاصله 

 شوراي امنيت سازمان ملل تا 598تصويب قعطنامه 
 ،چه مباحثي در ميان آنها مي گذشته است پذيرش آن

و تا كجا افكار وسياستهاي سران رژيم  با منافع ملي 
  .ايران در تضاد كامل قرار داشته است

وتأسف بار تر اينكه ،چنين مباحثي پيش كشيده نشده 
يا . اند كه كوچكترين درسي از آن گرفته شده باشد

 سرنوشت الاقل تأثيري بر رفتار كساني داشته باشد كه
 ميليون مردم ايران به نا حق در دست 70بيش از 
 .آنهاست

واقعي   ينمتهم
 اقدام عليه

 »ملي امنيت «
سران جمهوري 

  اسالمي ايران هستند
  رضا اكرمي

 
نگاهي به سخنراني سه شنبه گذشته آيت اله خامنه اي 
در جمع مسئولين جمهوري اسالمي كمترين ترديدي 

 جنبش و يا اعتراضات باقي نمي گذارد  كه هر گاه
گسترده اي در مقابل چنين رفتاري شكل نگيرد جامعه 
ما در كام فاجعه اي فرو خواهد رفت كه عواقب آن 

  . غير قابل تصور خواهد بود
آشنائي با فرهنگ حاكم بر ديكتاتورهائي از اين 
دست كه خودكامگي آنها با چاشني ايدئولوژي 

افراطي به كام ،عقيده، دين و مذهب يا ناسيوناليسم 
مردم ريخته مي شود ،بيانگر اين واقعيت است كه تا 
جائيكه به منافع مردم و حق حاكميت آنها بر 
سرنوشتشان  مربوط مي شود  پيروزي يا شكست اشان 
يك نتيجه به همراه دارد و آنهم چيزي جز زيان و 

و بيهوده نيست كه .خسران براي مردمشان نيست  
پايه قدرتشان در داخل سست چنين نظامهائي هر بار 

مي شود به فكر ايجاد بحران در مناسبات خود با 
و آنگاه كه »دشمنان خارجي مي افتند  « همسايگان و

در چنين ميداني شكست مي خورند در بد ترين 
شرايط با دشمن ديروز از در سازش در مي آيند تا 
آتشفشا ن زير پا و پشت جبهه اشان را خاموش نمايند 

.  
 مي ي كه در باال ذكر آن رفته اي در ديدارخامن 

هم مسئوالن سياسي و هم مسئوالن نظامي در  « :گويد 
جنگ خدمات فراوان و ضعفهايي داشتند كه برآيند 
آنها موجب تصميم گيري امام راحل درباره قطعنامه 
شد كه اطالعات آن به طور مناسب و به تدريج در 

به عنوان برآيند گيرد اما آنچه  اختيار مردم قرار مي
ها اتفاق افتاد مطلقا  ها، ضعفها، و كوتاهي همه توانايي

به معناي شكست و تسليم طلبي نبود چرا كه امام 
عظيم الشأن امت، مظهر استقامت، ايستادگي و اميد به 
آينده بود و در همه تصميمات جنگ، پذيرش 
قطعنامه و ديگر حوادث بر همين اساس عمل كرد و 

  ».ين روش را آموخت به ما نيز هم
 آقاي خامنه اي بدين ترتيب با بستن دهان كسانيكه 
در صفوف حكومت بر سياستهاي كنوني وي اما و 

 :اگرهائي ميگذارند ميگويد 
همه بايد رئيس جمهور را مورد تكريم قرار دهند و  «

اگر كسي درباره عملكرد دولت حرفي دارد آن را از 
برساند اما تبليغ طريقي به گوش دولت يا مسئوالن 

ناكارآمدي دولت، حتي اگر واقعيت داشته باشد 
صحيح نيست چه برسد به اينكه واقعيت ندارد و 

و بالخره در شرايطي كامال شبيه ».غيرمنصفانه است 
 سالهاي اوليه جنگ ايران و عراق  سياستي را مورد 
تأئيد صد در صد قرار مي دهد كه بازنده اصليش در 

با اشاره به تصميم چرا كه  . ان هستندهر حال مردم اير
 اورانيوم اضافه سازي دو سال قبل درباره تعليق غني

كرديم شايد امروز  اگر آن راه را تجربه نمي« مي كند 
كرديم كه چرا آن روش را  خود را سرزنش مي

ايم اما اكنون با دلي محكم و تسلط  امتحان نكرده
تواند رويم و ديگر هيچكس نمي  كامل به پيش مي

اي كشور   دليل قابل قبولي درباره اشتباه بودن راه هسته
  . ايم  ارائه كند چرا كه ما آن راه ديگر را تجربه كرده

البته دو سال قبل هم نتيجه آن كار معلوم : داي افزميو
بود و سندهاي دقيق و روشنگري كه در زمينه 
رخدادهاي آن روزها ثبت شده است روزي در اختيار 

مومي قرار خواهد گرفت اما به هر حال آن افكار ع
  ». تصميم در آن هنگام الزم بود 

مي بينيم امروز نه تنها به مردم پيرامون مهمترين 
سياستي كه در دست اجراست و مي تواند حتي بر 
نسلهاي آينده كشور تأثير گذار باشد امكان مشاركت 

روني نظام و اظهار نظر داده نمي شود بلكه نجواهاي د
 آنگاه كه –نيز خفه مي گردد  تا سندهاي آن روزي 
اختيار « در -عالج واقعه ديگر غير ممكن گرديد

  .»افكار عمومي قرار گيرد
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اگر پايه و اساس ا منيت ملي هر كشوري قبل از هر 
چيز بر مشاركت مردم آن كشور در سرنوشت خود يا 
به عبارت ديگروجود اين احساس در شهروندان 
استوار است  كه صاحب حقي در مرز و بوم خود مي 

شتن سياست حسن همجواري با باشند و دوم دا
همسايگان و پيروي از صلح و دوستي با ساير ملل 
،بدون ترديد جمهوري اسالمي در صدر كشورهائي 

  .قرار دارد كه در هر دو زمينه بيالنش صفر است 
سركوب در داخل و تنش در روابط بين المللي   

به نظر نمي رسد براي . همزاد جمهوري اسالميست 
ت الزم باشد كاغذ سياه كرد و سر اثبات اين حقيق

خواننده را به درد آورد ،اما نكته جالب اين است كه 
ما تمام اين واقعيات را مي بينيم و هنوز چراغ بر 
داشته ايم و در ميان مخالفين و منتقدين رژيم بدنبال 

  .» عوامل بيگانه مي گرديم «
هيچ كشوري ،حتي دمكرات ترين و با ثبات ترين 

ود افرادي كه آماده اند براي مال و مقام به آنها از وج
مزدوري و يا جاسوسي كشور ديگري در آيند در 
امان نيست ، اما اين واقعيت را ديدن تا در دام 
رژيمهاي سركوبگر افتاد ن كه هر مخالف ومنتقد 

به بند مي » اقدام عليه امنيت كشور «خود را با اتهام 
  .كشند از اساس متفاوت است 

نبايد از ياد برد كه تنها نيروئي كه طي يك لحظه 
سال گذشته هم امنيت را از شهروندان سلب كرده 27

است وهم  امنيت كشور را در مناسبات با جهان خارج 
به صورت واقعي به خطر انداخته است حكومت 
جمهوري اسالميست وهم اكنون نيز در كار ايجاد 

ي مبارزه عليه چنين حكومت.بحراني بس بزرگتر است 
عين دفاع از امنيت ملي وتأمين حقوق و آزاديهاي 

  . مردم است 
اگر شانسي جهت رهائي كشور ما از جنگي جديد  و 
خون ريزي وجود داشته باشد در گرو برقراري نظمي 

و اين نه با . دمكراتيك به جاي جمهوري اسالميست 
سكوت در قبال مسائل مبرم كنوني  و عدم واكنش در 

كوب ،  بلكه با گسترش مبارزات برابر موج جديدسر
مردم و فاصله گرفتن از تبليغاتيست كه مي خواهد زير 
پوشش بزرگ كردن خطر خارجي ،سركوب در 

  .داخل كشور را همه گير كند
نبايد نسبت به نقشه . عامل اصلي تهديد در خانه است 

 نظامي  –اي كه جزء به جزء از طرف باند سياسي 
سياست سركوب .شد حاكم در حال اجراست غافل 

متوقف و يا مهار نخواهد شد اگرسران رژيم از 
سياست ماجراجويانه اتمي به عقب رانده نشود و اين 
سياست نيز تغيير نخواهد كرد هر گاه حق آزادي بيان 

  . و انتقاد از مردم سلب شود 
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   شركت واحديكاي سندرهي مداتي هسيدر اعتراض به ربودن منصور اسانلو رئ

 
  مي منصور اسانلو هستي فوري آزادخواستار

  
 شركت واحد يكاي سندرهي مداتي هسي نوامبر، منصور اسانلو رئ19اه برابر با  آبان م28 كشنبهي امروز صبح

 اسانلو بعد از خروج ياقا.  ربوده شده استي اسالمي جمهوري تهران و حومه توسط ماموران دولتياتوبوسران
 از محل و علت بازداشت هنوز.  بازداشت شده است»يلباس شخص«از خانه خود، توسط ماموران موسوم به 

   .ستي در دست ني اسانلو خبريمجدد آقا
اما .  شده استني از طرف ماموري اسانلو هنگام بازداشت خواستار برگه بازداشت و ارائه كارت شناسائيآقا

 را با ضرب و شتم شاني نموده اند و اي هوائري تكي اقدام به شلي ارائه برگه و كارت شناسائيآن ها به جا
 اسانلو بودند؛ مورد ضرب و شتم ي آقااه كه همرزي نكاي سندني دو نفر از فعالنيهم چن.  كرده اندنيسوار ماش

  . وزارت اطالعات قرار گرفته و مجروح  شده اندي لباس شخصنيمامور
 آبان ماه در شعبه 29 ارسال شده بود، قرار بود كه فردا دوشنبه  شاني اي كه براي اهي اسانلو طبق احضاريآقا

 حي او اقامه شده است، توضهي كه علي و درباره اتهاماتافتهي كاركنان دولت حضور ي دادسرايچهارم بازپرس
  . و راسا دست به اقدام زده انده تهران منتظر حضور او در دادگاه نشدي دادستاننياما مامور. دهد
 مرداد ماه 24 شانيا.   در بازداشت بوده استز،ي ماه سال گذشته تا اواخر مرداد ماه امسال ني اسانلو از ديآقا

 تهران روشن يهنوز هم دادستان.  آزاد شد،ي تومانونيلي م150 ضمانت ديگذشته بعد از شش ماه زندان، با ق
 ي براقهي تومان وثونيلي م150 بازداشت شش ماهه اش چه بوده است و ي اسانلو براينكرده است كه اتهام آقا

    در قبال كدام جرم صادر شده است؟شاني ايآزاد
 يزي شركت واحد تهران و حومه چيكاي سندني فعالگري اسانلو و دي كه جرم آقاستي ندهيكس پوش چي هبر

 شركت واحد و از جمله همه ي كاي سندنيهنوز هم، ده ها نفر از فعال. ستي آنان نيكائي سندي هاتيجز فعال
هم چنان از كار  مكرر ي هاي منتخب آن، ماه هاست كه بعد از بازداشت ها و بازجوئرهي مداتي هياعضا
 دي نموده و با تهديري جلوگكاي سندني شده اند و تالش حكومت بر آن است كه از بازگشت به كار فعالقيتعل

  . شان قطع كنديكاي سندنيبه اخراج،  رابطه كارگران شركت واحد را با مسئول
 گرفته است، سانسور  يشتري شدت بي مدني نهاد هاني فعالگردي ها، محاكمه و پيري دستگر،ي اخي ماه هايط

 و تنها در افتهيصدور احكام اعدام در زندان ها رواج .  استافتهيبر نشر كتاب و فشار بر مطبوعات گسترش 
  .رند اعدام قرار داغي تريخوزستان هم اكنون ده نفر از فرزندان خلق عرب ز

 به كار گرفته اند، يم اسالي جمهوري لباس شخصاني كه آدم رباي اوهي اسانلو و شي مجدد آقابازداشت
 و مرتفع نمودن خطر سوءقصد شاني اي آزادي او را دو چندان نموده است و اقدام براتي درباره وضعينگران
 و با توجه به تجربه ت،ياقع ونيما با توجه به ا.  نموده استلي تبدي و جدي ضرورت فوركي را به ي وهيعل

 كه ي هر اتفاقتي كه مسئولمي دهي هشدار م،ي اسالمي جمهوريتي امنيروهاي مرسوم ني هايتلخ آدم ربائ
  . باشدي مي اسالمي با تك تك رهبران نظام جمهورفتد،ي منصور اسانلو بيبرا
 و ي مترقاناتي و از همه نهاد ها و جرمي منصور اسانلو هستي و شرط آقادي و بدون قي فوري خواستار آزادما

 شاني اي فوري اسانلو برخاسته و خواستار آزادي آقايوق انسان كه به دفاع از حقمي خواهيمدافع حقوق بشر م
 كه در هر مي خواهي مراني اي و محافل مدافع جنبش كارگراناتي سازمان ها و جرروها،ياز همه ن. گردند

 اسانلو ي آقاي فوري زده و خواستار آزادعي امكانات خود، دست به عتراضات وسيكجا كه هستند، با تمام
  .شوند

  
  راني خلق ااني سازمان اتحاد فدائيمركز تهيكم
 2006 نوامبر 19 / 1384آبان  28
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  سال  18

  پس از 
  پايان 

  جنگ 
هراس 

سردمداران 
  رژيم

  از
  افشاي
  حقايق

  
  محمود بهنام

  

 1367 تير 25در پي انتشار نامه مورخ 
خميني، خطاب به مسئوالن نظام، درباره  موافقت با 

» شوراي امنيت «598بس و پذيرش قطعنامه  آتش
سازمان ملل، توسط هاشمي رفسنجاني در اوايل ماه 

اي راجع به چگونگي  هاي تازه و جدلگذشته، بحث 
پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، در محافل و 

اين مجادالت . مطبوعات حكومتي آشكار گرديد
مجمع تشخيص «عمدتاً در بين رفسنجاني، رئيس 

و محسن رضايي، فرمانده سابق » مصلحت نظام
مذكور و » مجمع«سپاه پاسداران و دبير فعلي 

رفته بود كه، به طور ضمني يا طرفداران آنها در گ
بس و  صريح، مسئوليت ادامه جنگ و يا پذيرش آتش

اما، . انداختند پايان جنگ را به گردن يكديگر مي
هاي رفسنجاني از انتشار  صرفنظر از اين كه انگيزه

نامه خميني، در اين مقطع چه بوده است و يا اين 
ر بر اي د كه، اساساً، اين نامه چيز ناگفته و محرمانه

هاي برخاسته در اين زمينه، با  دارد يا نه، بحث
. دخالت مستقيم رهبر رژيم، به زودي فروكش كرد

يكبار ديگر بر همگان آشكار شد كه گردانندگان 
ها و  حكومت نه فقط حاضر به بيان واقعيت

هاي مربوط به جنگ ويرانگر نيستند، بلكه  مسئوليت
ز افشاي  سال از پايان جنگ نيز ا18پس از گذشت 

  . حقايق سخت هراسانند
 18اي، در ديدار با مسئوالن رژيم در  خامنه

را » هاي اخير درباره پايان جنگ بحث«مهرماه، 
ها و  اگر اين حرف«: اشتباه خواند و گفت

شد بهتر بود اما حاال كه  ها بيان نمي گزاري گله
ن اغراق كرد و به صورت گرفته نبايد درباره تأثير آ

 زد كه انگار حادثه مهمي اتفاق افتاده اي حرف گونه
هم مسئوالن سياسي و هم «: و افزود» است

مسئوالن نظامي در جنگ خدمات فراوان و 
هايي داشتند كه برآيند آنها موجب  ضعف
گيري امام راحل درباره قطعنامه شد كه  تصميم

اطالعات آن به طور مناسب و به تدريج در اختيار 
ي حتي پيش از آن كه خود ول.  »گيرد مردم قرار مي

پا به » ها بحث«براي پايان دادن به اين » رهبر«
ميدان گذارد، يكي از عوامل و سخنگويان وي، 

، با انتقاد »كيهان«حسين شريعتمداري، در سرمقاله 
تشنج آفريني در افكار «، »ابهام پراكني«شديد از 
رضايي و رفسنجاني كه » فرافكني«و » عمومي

ه عنوان مسئول نظامي و مسئول هريك از آنها ب«
اند علت پذيرش قطعنامه از  سياسي جنگ كوشيده

را به اظهارنظر طرف مقابل ) ره(جانب امام راحل 
) ره(نامه سري حضرت امام «: نوشت» نسبت دهند

بندي شده نظام بود و آقاي  يكي از اسناد طبقه
رفسنجاني حق نداشته و ندارد كه از اين سند سري 

آقاي . هاي شخصي خود  استفاده كند ددر زد و خور
رفسنجاني از جمله افراد معدودي است كه اطالعات 
جزئي و تفصيلي فراواني از اسرار نظام دارد و سؤال 

اي در  اين است كه اگر قرار باشد هر بار به هر بهانه
ها و زد و خوردهاي سياسي خود با اين  جريان جدال

م را منتشر كند تا و آن يكي از اين اسرار و اسناد نظا

 داشته -فايده و شخصي  اكثراً بي–هاي  دست باال را در اين جدال
باشد، چه اتفاقي خواهد افتاد و چه تضميني براي امنيت و منافع 

 . »!ملي قابل تصور است؟ 
و طفره » اسرار نظام«پنهان نگهداشتن حقايق با عنوان 
هانه جلوگيري ها به ب رفتن از پاسخگويي به تصميمات و مسئوليت

، نه تنها در مورد جنگ بلكه درباره اغلب مسائل »تشنج آفريني«از 
و مقوالتي كه به حيات و سرنوشت آتي مردمان ايران مربوط 

ي كه خود خميني سنگ بناي آن » سنت«شود، در واقع، همان  مي
  .دهند خوارانش نيز آن را ادامه داده و مي را گذاشته و ميراث 

ي نامه مورد بحث، كه از مسئوالن نظام خميني، در انتها
به آنها هشدار » آتش بس را به مردم تفهيم نمايند«خواهد تا  مي
مواظب باشيد ممكن است افراد داغ و تند با «دهند كه  مي

. شعارهاي انقالبي شما را از آنچه صالح اسالم است دور كنند
قدمي . گويم بايد تمام همتتان در توجيه اين كار باشد صريحاً مي

وي در پيام . »شود العمل مي انحرافي حرام است و موجب عكس
بس، كه آن را  ، در مورد پذيرش آتش1367 تير 29معروف خود در 

درباره » چون و چرا«داند، هرگونه  مي» نوشيدن جام زهر«همانند 
در اين . كند قدغن مي» آينده«و حتي در » مقطع«جنگ را در آن 

هاي مرسوم،  هاي مفصل و فريبكاري يخوان پيام، بعد از روضه
من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع و «: گويد خميني مي

مواضع اعالم شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و 
ديدم ولي به واسطه حوادث و عواملي  انقالب را در اجراي آن مي

ينده كنم و به اميد خداوند در آ كه از ذكر آن فعالً خودداري مي
روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامي كارشناسان سياسي و 
نظامي سطح باالي كشور كه من به تعهد و دلسوزي و صداقت 
آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نموده و در 

وي در . »دانم مقطع كنوني آن را به مصلحت انقالب و نظام مي
مقطع كنوني به طور جد از همه در «كند كه  همان جا تأكيد مي

ها و  گويندگان و دست اندركاران و مسئولين كشور و مديران رسانه
ها دور   آفريني ها و معركه خواهم كه خود را معركه مطبوعات مي

در اين روزها ممكن است بسياري از افراد به خاطر . . . كنند 
احساسات و عواطف خود صحبت از چون و چراها و بايدها و 

و » اما اكنون فرصت پرداختن به آن نيست. . . بايدها كنندن
در آينده ممكن است افرادي آگاهانه يا از روي ناآگاهي «: افزايد مي

ها و  در ميان مردم اين مسئله را مطرح كنند كه ثمره خون
اينها يقيناً از عالم غيب و فلسفه . ها و ايثارها چه شد شهادت

كسي كه براي رضاي خدا به جهاد دانند  خبرند و نمي شهادت بي
رفته است و سر در طبق اخالص و بندگي نهاده است حوادث زمان 

  . »سازد اي وارد نمي به جاودانگي و بقا و جايگاه رفيع آن لطمه
 سال از پايان جنگ ايران و عراق سپري گشته 18اكنون 

هاي زيادي در جامعه ما، در عراق و در  در اين مدت دگرگوني. است
اما گردانندگان . ح منطقه و جهان به وقوع پيوسته استسط

جمهوري اسالمي كه در آن دوره نيز غالباً از مسئوالن اصلي 
اند، همچنان مهر كتمان و سانسور را  سياسي و نظامي جنگ بوده

درباره حقايق جنگ حفظ كرده و از حساب پس دادن در قبال 
  .اند آنهمه جنايت، خونريزي و ويرانگري طفره رفته

  
  بس علل پذيرش آتش

انتشار نامه خميني كه موجب بروز دعواي ديگري در 
ميان دستجات رقيب حكومتي شده است، به واقع، هيچ نكته 

بس از  دادن به آتش  و تن598اي درباره علل پذيرش قطعنامه  تازه
علل عمده قيد شده در اين نامه، . سوي رژيم اسالمي در بر ندارد
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 و نهايتاً شخص –ئوالن رژيم يعني عواملي كه مس
بس نمود، در واقع،   را ناگزير به قبول آتش-خميني
هايي هستند كه در آن هنگام، و حتي پيش از  همان

آن، از سوي اكثر ناظران داخلي و خارجي و يا 
نيروهاي اپوزيسيون مطرح شده بود و بر بسياري از 

 به عالوه بايد يادآوري.  نيز معلوم و آشكار بودممرد
پيوست شماره «كرد كه متن همين نامه، با عنوان، 

اهللا حسينعلي  خاطرات آيت«، در كتاب »137
، در خارج از كشور منتشر 1379، در سال »منتظري

شده است و در داخل نيز كساني كه به سايت 
توانستند  اينترنتي او در آن زمان دسترسي داشتند، مي

  . از مضمون آن باخبر شوند
يلي كه خميني در اين نامه در هر حال، دال

شمارد، عبارتند  براي موافقت خود با آتش بس برمي
  :از

حال كه «:  درماندگي نظامي و تسليحاتي-
مسئوالن نظامي ما اعم از ارتش و سپاه كه خبرگان 

كنند كه ارتش  باشند صريحاً اعتراف مي جنگ مي
ها هيچ پيروزي به دست  اسالم به اين زودي

 نظر به اينكه مسئولين دلسوز نظامي نخواهند آورد، و
و سياسي نظام جمهوري اسالمي از اين پس جنگ 

و با . . . دانند  را به هيچ وجه به صالح كشور نمي
توجه به نامه تكان دهنده فرمانده سپاه پاسداران كه 

ها گزارش نظامي سياسي است كه بعد از  يكي از ده
راف هاي اخير به اينجانب رسيده و به اعت شكست

، ]رفسنجاني[جانشيني فرمانده كل نيروهاي مسلح 
فرمانده سپاه يكي از معدود فرماندهاني است كه در 
صورت تهيه مايحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ 

باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از  مي
هاي شيميايي و نبود وسايل خنثي كننده آن،  سالح

در ادامه اين . »يمنما بس موافقت مي اينجانب با آتش
هايي از نامه فرمانده سپاه به  بخش، خميني قسمت

 را 2/4/67جانشين فرمانده كل نيروهاي مسلح در 
ممكن است در «: كند كه نوشته است نقل مي

صورت داشتن وسايلي كه در طول پنج سال به 
 تيپ پياده و 350اگر ما داراي . . . آوريم  دست مي

باشيم . . .  هزار توپ و دو هزار و پانصد تانك، سه
  توان گفت به اميد خدا عمليات آفندي داشته مي

جنگ، جنگ تا «لكن، شكست سياست . »باشيم
و ناتواني رژيم نه فقط در كسب » !پيروزي 

نظامي، بلكه در ادامه وضع موجود نيز از » پيروزي«
درپي  هاي پي مدتها پيش كامالً آشكار بود و شكست

، گسترش . . .و، شلمچه و نيروها در چزابه، فا
، »ها جنگ نفتكش«، ادامه »جنگ شهرها«بار  فاجعه
هاي بارزي از فرسودگي و درماندگي ماشين  نشانه

  . جنگي رژيم خميني بود
خميني در اين :  ناتواني مالي و اقتصادي-

وزير از قول  آقاي نخست«زمينه تنها به ذكر اين كه 
م را زير صفر وزراي اقتصاد و بودجه  وضع مالي نظا

گويند تنها  اند، مسئولين جنگ مي اعالم كرده
هاي اخير از دست  هايي را كه در شكست سالح
ايست كه براي سپاه و  ايم به اندازه تمام بودجه داده

بسنده » ارتش در سال جاري در نظر گرفته شده بود
اما وخامت اوضاع اقتصادي و تضعيف شديد . كند مي

د سال پيش نمايان بود و تنها بنيه مالي دولت، از چن
نگاهي اجمالي به روند درآمدهاي نفتي و بودجه 
ساالنه كافي بود تا اين وضعيت غيرقابل دوام را 

 به حدود 1366درآمدهاي نفتي در سال . آشكار كند
 ميليارد دالر كاهش يافته بود و، صرفنظر از 6

تأثيرات تحريم تسليحاتي، ديگر منابع الزم براي 
به . اشين جنگي فرسوده هم وجود نداشتتغذيه م

تمامي امكانات خود «رغم اعالم دولت موسوي كه 
، كل درآمدهاي »دهد را در خدمت جنگ قرار مي

كه معموالً هم  (1367بيني شده بودجه سال  پيش
هاي  حتي كفاف هزينه) غيرواقعي و اغراق آميز بود

كرد و كسري بودجه  جنگ و جاري رژيم را نمي
 درصد 50ه در ابتداي اين سال، پيش از اعالم شد

  .بود
 رويگرداني از جبهه و نفرت فزاينده مردم -
كند كه  اش اشاره مي خميني در نامه: از جنگ

گويند از آنجا كه مردم  مسئولين سياسي مي«
آيد شوق  اند پيروزي سريعي به دست نمي فهميده

اشاره وي از . »رفتن به جبهه در آنها كم شده است
اي است كه محمد خاتمي،  به گزارش محرمانهجمله 

در آن زمان » ستاد تبليغات جنگ«به عنوان رئيس 
فرستاده بود و » شوراي عالي دفاع«تهيه كرده و به 

است كه » ها گزارش نظامي سياسي ده«يكي از 
اين . كند خميني در ابتداي نامه از آنها ياد مي

ها، البته، هنوز هم از جانب مسئوالن  گزارش
اما آنچه كه در آن . شود حكومتي محرمانه تلقي مي

ايام بر بسياري از مردم آشكار بود و شواهد و قرائن 
ها، امتناع  شد در فرار روزافزون از جبهه آن را مي

جوانان از رفتن به سربازي، تظاهرات پراكنده عليه 
خصوصاً در دوره  تشديد بمباران (كشتار و ويرانگري 

مالحظه . . . وارگان جنگي و ، اعتراضات آ)شهرها
هاي مردم  كرد، همانا نارضايتي و انزجار فزاينده توده

به طوري كه رژيم . از جنگ و جنگ افروزي بود
ها، تطميع و  حاكم، با وجود تداوم همه فريبكاري

توانست جوانان را به مسلخ  تهديدها، ديگر نمي
ها گسيل دارد و خستگي و فرسودگي نيروهاي  جبهه
 هم، بيش از پيش، مشهود و ملموس شده نظامي

  .بود
: المللي  تشديد انزواي رژيم در عرصه بين-

رژيم خود در جهان » غربت«در اين باره، خميني از 
خداوندا در «: برد ي خود پناه مي»خدا«نالد و به  مي

جهان شرك و كفر و نفاق، در جهان پول و قدرت و 
. . . مان كنحيله و دورويي، ما غريبيم، تو خود ياري

خداوندا ما فرزندان اسالم و انقالبمان را براي رضاي 
تو قرباني كرديم، غير از تو هيچكس را نداريم، ما را 

اما . »براي اجراي فرامين و قوانين خود ياري فرما
واقعيت آنچه كه خميني آن را به زبان آخونديش 

اطر كند اين بود كه رژيم اسالمي به خ بيان مي
صدور «هايش، كه در  توسعه طلبي و جنگ افروزي

، دخالت در امور داخلي ديگر كشورها، ورود »انقالب

جنگ، جنگ تا رفع فتنه در «به خاك عراق و يا در شعارهاي نظير 
اين . المللي منزوي شده بود يافت، در عرصه بين بازتاب مي» !عالم

، امتناع از قبول انزوا به دليل رد همه پيشنهادهاي صلح و، خصوصاً
شوراي « كه يك سال پيش از آن به تصويب – 598قطعنامه 

 باز هم شدت يافته بود، در حالي كه رژيم -رسيده بود» امنيت
جنايتكار صدام ضمن اعالم پذيرش آن قطعنامه، به امكانات مالي 
و تسليحاتي بيشتري دست پيدا كرده و موقعيت نظامي خود را 

  .بودترميم و تقويت نموده 
هاي  به طور خالصه، رژيم خميني كه همه فرصت

مناسب پايان جنگ و برقراري صلح، به ويژه بعد از بازپس گرفتن 
، را با لجاجت تمام رد كرده بود، هنگامي 1361خرمشهر در خرداد 

هاي نظامي،  بس گرديد كه در همه عرصه ناگزير به پذيرش آتش
خميني وقتي . اشتسياسي و اقتصادي در بدترين وضعيت قرار د

را سركشيد كه ديگر عمالً هيچ راهي در پيش روي » جام زهر«
هايش، در آن  اين رژيم، در ادامه فريبكاري. رژيم او باقي نمانده بود

ي در كار بوده »اسرار«زمان تالش كرد چنين وانمود كند كه گويا 
به واسطه «: خميني گفت. كه موجب پذيرفتن قطعنامه شده است

كنم و به اميد  عواملي كه از ذكر آن فعالً خودداري ميحوادث و 
 18اي، بعد از گذشت  ، خامنه»خداوند در آينده روشن خواهد شد

به طور ) پذيرش قطعنامه(اطالعات آن «گويد كه  سال، هنوز مي
، و برخي »گيرد مناسب و به تدريج در اختيار مردم قرار مي

راز « خميني، از آشكار شدن ها هم، با اشاره به انتشار نامه روزنامه
لكن تا جايي كه به علل عمده پذيرش ! دهند  خبر مي» پايان جنگ

ناتواني . ي در ميان نيست»راز«گردد، در واقع، هيج  قطعنامه برمي
ها، آن را مجبور به قبول آتش بس  و درماندگي رژيم در همه زمينه

باني آميز و قر كرد وگرنه سردمداران آن باز هم به جنگ جنون
رفسنجاني هنوز هم . دادند كردن جوانان و ويراني ايران ادامه مي

ما «كند كه  وقيحانه  ادعا مي) 1/7/85» همشهري«در مصاحبه با (
ما در مقابل همه كفر . . . به خاطر ضعف قطعنامه را نپذيرفتيم

اما اين . »ايستاده بوديم و از آنچه به دست آورديم، راضي هستيم
دهد كه جمهوري  ييري در اين واقعيت عريان نميقبيل ادعاها تغ

اسالمي درنهايت ذلت و استيصال و با خفت و خواري تمام، ناگزير 
  .به قبول پايان جنگ گرديد

 در مورد يهاي زياد لكن پيداست كه هنوز اسرار و ناگفته
. سوز و مسئوالن آن وجود دارد جوانب گوناگون اين جنگ خانمان

بس، هنوز   سال از پذيرش آتش18گذشت قبل از هر چيز، و با 
تعداد واقعي قربانيان و مصدومان و معلوالن جنگ، چه در مورد 

هنوز ميزان دقيق . ايران و چه درباره عراق، اعالم نشده است
هاي مادي مستقيم و غيرمستقيم اين فاجعه  خسارات و هزينه

م هرچند كه مسئوليت رژي. بزرگ برآورد و يا منتشر نگرديده است
صدام، به عنوان آغازگر اين كشت و كشتار، تاكنون روشن شده، اما 

بيني تهاجم نظامي  باز هم سؤاالت بسياري راجع به عدم پيش
عراق، تالش براي جلوگيري و يا آمادگي جهت مقابله با آن، در 

هنوز . مورد مسئوالن جمهوري اسالمي بدون پاسخ مانده است
 از مقامات سابق و الحق رژيم كامالً روشن نيست كه چه كساني، 

 1361حاكم، مسئول و مروج تداوم جنگ و خونريزي بعد از سال 
 سال 6اند و دامنه و شدت تلفات و صدمات ادامه جنگ طي  بوده

بعد از آن، چه بوده است؟ كداميك از مسئوالن سياسي و نظامي 
اند كه دسته دسته از  بوده» امواج انساني«طراح و مجري تاكتيك 

انان را بدون تجهيزات كافي و يا به جاي تجهيزات جنگي روانه جو
اند؟ چه  كرده» جبهه حق عليه باطل«هايي به نام  كشتگارگاه

به شهرها و مناطق (كساني مسئوليت گسترش دامنه جنگ 
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اند و  دار بوده عهده. . .) مسكوني، به خليج فارس و 
 8مسئوالن واقعي جنايات جنگي صورت گرفته طي 

مردم . . . ها هستند؟ و   از هر دو سو، كدامسال،
اي  ايران حق دارند از ابعاد و مسئوالن واقعي فاجعه

سابقه بوده است،  كه در تاريخ معاصر اين سرزمين بي
نه تنها براي مطالبه پاسخ از مسئوالن . با خبر شوند

در هر زمينه، بلكه فراتر از آن، به منظور جلوگيري از 
هاي كنوني و آتي بايد  اي، نسل تكرار چنين فاجعه

گيرندگان اصلي آغاز و  بدانند كه عوامل و تصميم
 كه پيامدهاي –ادامه اين كشتار و ويراني دهشتناك

 چه –آن هنوز در هر گوشه ايران نمايان است 
  .اند كساني بوده

در پايان، بايد اشاره كرد كه انتشار نامه 
ارغ از خميني در اين مقطع از طرف رفسنجاني نيز ف

! سانسور متداول مسئوالن حكومتي نبوده است
اغراض شخصي و جناحي و مقاصد سياسي  
رفسنجاني از نشر اين نامه، مانند خودنمايي و ابراز 

به بحران » گريز زدن«قدرت، تسويه حساب باندي، 
،  هرچه باشد، اين نكته . . .اتمي گريبانگير رژيم و 

بيان حقايق و يا كامالً واضح است كه اين امر براي 
رفع هرگونه «وي براي » دفتر«بنا به ادعاي 

رفسنجاني . انجام نگرفته است» اي در تاريخ شبهه
جانشين «كه حتي پيش از منصوب شدن به مقام 

نيز، بعداز خميني » فرمانده كل نيروهاي مسلح
گيري و پيشبرد و تداوم جنگ در  دومين مقام تصميم

نند ديگر جمهوري اسالمي بوده است، هما
سردمداران اين رژيم، اگر نه بيشتر از آنها، از افشا 

همان . شدن حقايق مربوط به جنگ وحشت دارد
وي و يا كتابي كه با » خاطرات«طور كه كتاب 

 منتشر 1378در سال » عبور از بحران«عنوان 
كند، هرجا كه به  ساخته است، به روشني آشكار مي

. . و » يليجنگ تحم«، »امنيتي«، »حساس«مسائل 
مربوط به ساليان گذشته هم برخورد كرده، يا . 

اساساً به سانسور و كتمان دست يازيده و يا به 
  .دروغپردازي و تحريف مبادرت كرده است

اما در مورد نامه مورد بحث نيز، رفسنجاني 
خود و سند رسمي جمهوري » امام راحل«به نامه 

سانسور اسالمي دستبرد زده و دو كلمه آن را رأساً 
اين سانسور مربوط به آن بخش از نامه . كرده است

 2/4/67هايي از نامه مورخ  خميني است كه قسمت
 تيپ 350اگر ما داراي «: كند فرمانده سپاه را نقل مي

و قدرت ساختن مقدار قابل توجهي از . . . پياده و 
هاي جنگ در   كه از ضرورت–هاي ليزر و اتم  سالح

توان گفت به اميد  باشيم مي داشته -آن موقع است
ليزر «، كه عمليات »خدا عمليات آفندي داشته باشيم

به وسيله رفسنجاني از آن حذف و جاي آنها » و اتم
ظاهراً در اين مورد هم . نقطه چين شده است
زيرا ! بوده است » كم حافظه«سانسورچي يا دروغگو 

طور كه در باال اشاره شد، متن كامل اين  كه همان
منتظري » خاطرات«چند سال پيش در كتاب نامه 

). 503، صفحه 137پيوست شماره (درج شده است 

عالوه بر آن، كسان ديگري هم كه از مضمون اين 
) هاي ليزر و اتم سالح(اند، به اين امر  نامه با خبر بوده

مثالً مسعود روغني زنجاني . اند قبالً اشاراتي داشته
ر دوران خود رفسنجاني د» هاي آدم«يكي از 

كه، در مقطع پذيرش قطعنامه، رئيس » سازندگي«
اي  سازمان برنامه و بودجه بوده است، در مصاحبه

اي كه از  پيرامون مسائل اقتصادي و جنگ، به جلسه
سران و مسئوالن اصلي رژيم، پيش از اعالم رسمي 
پذيرش قطعنامه، برگزار شده است اشاره كرده و 

ه صورت رسمي خواستند ابتدا ب مي«: گويد مي
آقاي محسن . مسئوالن كشور اعالم نظر كنند

رضايي هم اعالم نظر كرد كه از نظر نظامي ما 
رئيس ستاد مشترك . توانيم به جنگ ادامه دهيم نمي

يادم است آقاي رضايي گفتند . طور ارتش نيز همين
در واقع . ما براي ادامه جنگ به بمب اتمي نياز داريم

ميان هم از روش خودشان ما از روش خودمان و نظا
» فايده است به اين نتيجه رسيدند كه ادامه جنگ بي

اقتصاد سياسي جمهوري اسالمي، به كوشش بهمن (
، ص 1383احمدي امويي، انتشارات گام نو، سال 

172.(  

ي كارگري را هيات هاي حقيقت ياب
  به ايران اعزام نمائيد

  
   سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه: از 
   ITFدبير كل محترم فدارسيون جهاني كارگران حمل و نقل: به 

  
سنديكاي كارگران شركت واحد بار ديگر مراتب سپاسگزاري 
صميمانه ي خود را از همبستگي و حمايت هاي گوناگون انجام 

شما را اعالم مي دارد و كماكان خواستار ادامه و شده از طرف 
گسترش همكاري ها و همبستگي هاي دوستانه ي كارگري مي 

   .باشد
به آگاهي مي رساند برخالف همه تالش ها و مراجعات مكرر و 
ارسال نامه هاي متعدد به مقامات مسئول وزارت كار و شخص 

ت به كار وزير، رسيدگي به شكايت كارگران و رعايت حق بازگش
بيش از پنجاه تن از فعاالن سنديكايي اخراج شده از كار كه به 
علت دستگيري و زنداني شدن توسط ماموران وزارت اطالعات در 

 انجام گرفت، 1384جريان اعتراضات صنفي كارگري بهمن ماه 
   .تاكنون هيچ اقدام مثبتي از طرف وزارت كار به عمل نيامده است

قط به دليل آگاهي به حقوق خويش و دفاع اين فعاالن سنديكايي ف
 تحت 98 و 87از حق آزادي هاي سنديكايي و مقاوله نامه هاي 

به عنوان نمونه اخيرا دو تن از . پيگرد و تعقيب دائمي قرار دارند
رانندگان شاغل در شركت واحد و دوستدار سنديكا به دليل مهماني 

 سنديكايي، به دادن افطاري ماه رمضان براي چند تن از فعاالن
اداره ي حراست شركت واحد احضار شده و ساعت ها مورد 
بازجوئي قرار گرفته و ضمن ايجاد ترس و دلهره نامبرده را تهديد 

   .رفتارهاي اين گونه مرتبا تكرا مي گردد. به اخراج از كار نموده اند
پيرو شكايت بسيار ِ كارگران اخراجي، اخيرا نامه مبني بر رعايت 

رگران اخراجي از طرف دادگستري كل استان تهران و حقوق كا
دادگاه حقوق شهروندي به قاليباف شهردار تهران به عنوان 
مديريت عالي شركت واحد اتوبوسراني تهران ارسال گرديده كه 

   .تاكنون نتيجه ي مثبتي براي كارگران نداشته است
ه سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و كارگراني ك

بيش از ده ماه است برخالف قوانين و مقررات بين المللي و داخلي 
   .از حقوق خود محروم گشته اند

ابتدا از شما آقاي كاك رافت و از طريق شما از آقاي گاي رايدر و 
ديگر مقامات مسئول حقوق بين المللي كار و ديگر سازمان هاي 

به كارگري مربوطه دعوت مي نمايد جهت آشنايي و رسيدگي 
مسائل و مشكالت عمومي كارگران ايران به ويژه سنديكاي 
كارگران شركت اتوبوسراني تهران، هيات هاي حقيقت يابي 

   .كارگري را به ايران اعزام نمائيد
اقداماتي اينگونه تاثيراتي عميق در رعايت و اجراي استاندارهاي 

 98، 87حقوق بين المللي كارگران ايران نظير مقاوله نامه هاي 
ILO و گسترش عدالت اجتماعي و صلح خواهد داشت.   

با اميد به رعايت حقوق كارگران ايران و جهان و گسترش صلح و 
  عدالت اجتماعي

  
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و 

   حومه
11/8/1385 

  

سانسور به اوج خود
 رسيده است

 
 هانمردم آگاه و ازاده ايران و ج

 
اران، دستگيري پياپي نويسندگان، روزنامه نگ

دانشگاهيان و فعاالن اجتماعي، فرهنگي و 
روزنامه ها يكي . كارگري هم چنان ادامه دارد

پس از ديگري تعطيل مي شوند و مجازات شالق 
. براي فعاالن دانشجوئي در نظر گرفته مي شود

اخيرا روش جديدي براي توقيف مطبوعات و 
 .توقف نشر كتاب در پيش گرفته شده است

همراه با توقيف روزنامه ها دفتر از جمله اين كه 
آن ها پلمب و اموالشان توقيف و اعضاي هيات 

اين شيوه . تحريريه دسته جمعي دستگير مي شوند
هاي جديد در تئاتر، سينما و موسيقي نيز به اجرا 

در بخشي از اين روش ها عناصر . درآمده است
سركوب و فاقد صالحيت به مسئوليت گمارده مي 

اي اخير نشريات زيادي در شهر در روز ه. شوند
هاي تهران، سنندج، مشهد، اهواز و ديگر شهر ها 

 .توقيف شده اند
كانون نويسندگان ايران به دنبال هشدار هاي قبلي 
اعالم مي دارد كه جامعه فرهنگي و هنري ايران 

  .در اين باره سكوت نخواهد كرد
 

 كانون نويسندگان ايران
1385/8/2 
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كارگر چگونه  راه
خواهد با  مي

 گرايي  گروه«
 و 

 » سكتاريسم
  مبارزه كند؟

  
  احمد آزاد 

  
در تابستان امسال به فاصله كوتاهي،  هفتمين كنگره 
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و يازدهمين كنگره 

 راه كارگر تشكيل –سازمان كارگران انقالبي ايران 
بحث و در هر دو كنگره پس از چند روز . شد

كنندگان دو سند سياسي را  با راي  گفتگو، شركت
درصد 96سند سياسي كنگره راه كارگر با ( بسيار باال 

درصد 89آرا و سند سياسي كنگره اتحاد فدائيان با  
. تصويب كردند ) آراي شركت كنندگان كنگره 

طبعا هر دو سازمان فعاليتهاي سياسي خود را بر پايه 
. خود تنظيم خواهند كردسند سياسي مصوب كنگره 

از اين رو بررسي و مقايسه اين دو سند، امكاني است 
براي نشان دادن اشتراكات و افتراقات  احتمالي آنها  

  . در عرصه فعاليتهاي سياسي
از تحليل . روش كار دو سند سياسي تقريبا مشابه است

شرائط سياسي ايران، حكومت و طبقات و اقشار 
ن آغاز كرده و به چشم مختلف اجتماعي در ايرا

اندازها و برنامه كار خود ناشي از ارزيابي سياسي 
به منظور انجام يك مقايسه  دقيق . شوند ختم مي

موضوعات تفكيك شده و در چهار گروه جداگانه به 
  : شوند صورت اجمالي بررسي مي

 تحليل از شرائط ايران و وضعيت اقشار و طبقات -1
  مختلف اجتماعي 

والت درون حكومت و وضعيت  تحليل تح-2
  هاي آن هاي حكومتي و سياست جناح

   اپوزيسيون-3
 هاي دور آينده  چشم اندازها و سياست-4
  

تحليل از شرائط ايران و وضعيت  -1
  طبقات و جنبشهاي مختلف اجتماعي

 
  تحليل عمومي اوضاع 

همراه با وخامت اوضاع و  : سازمان اتحاد فدائيان
ياسي، اجتماعي و هاي س تشديد بحران در عرصه

هاي رژيم  اقتصادي و به رغم تداوم سركوبگري
جمهوري اسالمي كه بحران سازي در مناسبات 

اي براي تيز كردن تيغ سركوبش  خارجي را نيز وسيله
اش در  در داخل و همچنين پوششي براي درماندگي

دو  پاسخگوئي به مطالبات بيشمار مردم كرده است،
جگيري جنبش هاي سال گذشته شاهد گسترش و او

  .ها و اشكال گوناگون بوده است اجتماعي در زمينه
  

دوره اخيرحكومت اسالمي تالش كرد  در: راه كارگر
با استفاده ازافزايش تنش در صحنه بين المللي و 

هاي ديگري درعرصه داخلي براي  بكارگرفتن برگ
حكومت اسالمي در . .... خود فرجه بقاء فراهم كند

داخلي براين خيال بود كه با دوره اخيردرصحنه 
متمركز و يك پارچه شدن در باال و فعال كردن 
بيشترنيروي سركوب خود و با بهره بردن از منابع مالي 
ناشي از افزايش درآمد نفت براي پاسخ فوري به 
تنگناهاي زندگي توده مردم،جنبشهاي اجتماعي را 

اما تمهيدات حكومتي . درهم شكسته و خاموش كند
نيروي جنبشهاي .ن كارآئي الزم را نداشته استتا كنو

دستگاه واليت "اجتماعي بيش از آن بوده است كه
  .قادربه عقب راندن آن شود"فقيه

 
 

  كارگران 
مهم ترين تحول سال هاي   : سازمان اتحاد فدائيان

اخير، تالش هاي گسترده گروه هاي زيادي از 
كارگران براي ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري 

ه است كه نمونه برجسته آن، مبارزات كارگران بود
  .شركت واحد اتوبوسراني تهران است

  
نيروي كار و جنبش اجتماعي زحمتكشان : راه كارگر 

دردوراخير نمايشگركيفيت نويني ازمبارزه 
حركت كاركنان شركت واحد اتوبوسراني .بود

درتهران اگرچه محدود به يك مؤسسه و يك 
. ر صحنه سياسي كشور داشتشهربود اما تأثيرمهمي د

  .چراكه اين مبارزه براي تشكل مستقل بود
  

   زنان
آخرين نمونه گردهمايي و : سازمان اتحاد فدائيان

حركت اعتراضي زنان در تهران، در خرداد گذشته، 
نيز به روشني نشان داد كه جنبش زنان از پايدارترين و 

دارترين جنبشهاي اجتماعي در ايران است و  دامنه
ديدات، فشارها و هجوم وحشيانه قداربندان ته

تواند آن را متوقف  اي و احمدي نژاد هم نمي خامنه
  .نمايد

  

گسترش مبارزه زنان عليه ستم جنسي در : راه كارگر
مبارزه عليه تبعيض جنسي و .دوره اخير نمايان بود

سنتها،نهادها و قوانين پايدار كننده اين تبعيض،از تأثير 
ها درصحنه سياست عمومي  گذارترين مبارزه

توانند حضور و  مرتجع ترين نيروها هم  ديگر نمي.بود
  .گيرنده ناديده ب قدرت و تاثيراين جنبش را

  
در دو سال گذشته هم  : سازمان اتحاد فدائيان

اي در ميان فعاالن جنبش زنان  هاي گسترده تالش
براي تغيير قانون اساسي و ديگر قوانين، جهت رفع 

وني و تامين برابر حقوقي كامل با مردان، تبعيضات قان
ها، برگزاري  ها، تشكيل انجمن در قالب فعاليت كانون

اجتماعات و انتشار نشريات مختلف، صورت گرفته و 
چهره خشن و غير انساني نظام كنوني را، بيش از پيش 

  .افشا كرده است
  

اگر چه مطالبات حركتهاي زنان كشور : راه كارگر
رواصالح قوانين است اما رفتن به بيشتر درحد تغيي

ها و مبارزه براي دگرگوني بنيادي در  سوي ريشه
مناسبات زن و مرد ودفاع ازمطالبات زنان زحمتكش و 
كارگر وارتباط گيري با آن ها، با فعاليت زنان 

  .راديكال پر نفس تر مي شود 
  

  جنبشهاي ملي 
حوادث دو سال گذشته در  : سازمان اتحاد فدائيان

تان و خوزستان و اخيرا در آذربايجان، نيز نشان كردس
هاي ملي همچنان يكي از  ها و خواست داد كه جنبش
  هاي چالش با جمهوري اسالمي است مهمترين عرصه

  
جنبش مليتهاي ساكن ايران در يكسال  : راه كارگر

ترين و  گذشته و حوادث خونين بلوچستان،از مهم
  .تأثيرگذارترين مسائل سياسي بود

  
  بشهاي دانشجوئيجن

جنبش دانشجوئي ايران به  : سازمان اتحاد فدائيان
تالش ها و پيكارهاي خود براي تامين حقوق صنفي و 
سياسي، و خصوصا در دوره اخير، براي مقابله با 

هاي دولت جديد در جهت اسالمي كردن باز  سياست
هاي دانشگاهي و آموزشي و اعمال  هم بيشتر محيط

اين . دهد  بر آنها، ادامه ميسلطه نهادهاي مذهبي
جنبش همچنين، نقش واسط بسيار مهمي در اشاعه 
فرهنگ مقاومت در برابر استبداد و بي حقوقي و 

هاي جاري  اعالم همبستگي با ديگر جنبش
ها و زندانيان  اعتراضات به وضعيت زندان(اجتماعي

. كند ايفا مي) سياسي، بازداشت وبالگ نويسان و غيره
قالل در جنبش دانشجوئي، كه نطفه گرايش به است

 قابل رويت بود، همان طور 1378 تير 18هاي آن از 
كه موضع گيري آن در مورد نمايش انتخاباتي نهمين 
دوره رياست جمهوري هم نشان داد، به گرايش 

  .غالب در اين جنبش تبديل شده است
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هاي  دانشجويان وجنبش دانشجوئي نشانه: راه كارگر
نسل تازه . وره جديد بروز دادندزيادي ازآغاز د

دانشجويان كه تقريباً بعد از شكست اصالح طلبي و 
آشكار شدن تجربه آن به دانشگاه آمده اند، نه تنها 
نفي كامل حكومت را كه تجربه و دست آورد نسل 
قبلي بود،ادامه دادند بلكه خود با دستاوردهاي 
جديدشان عبور از موازين اصالح طلبي و گفتمان 

ودالورانه ازجنبشهاي .كنند وتجربه مي رالي را آغازليب
  گيرند اجتماعي دفاع كرده وبا آنان ارتباط مي

  
ارزيابي هردو سازمان از : جمعبندي بخش اول

شرائط عمومي جامعه و وضعيت طبقات و جنبشهاي 
ارزيابي هر دو . مختلف اجتماعي تقريبا يكسان است

شته بر اين است كه حكومت در يكي دو سال گذ
فشار و سركوب را با هدف عقب راندن مبارزات 
مردم و جنبشهاي اجتماعي تشديد كرده است، ولي 
اين سياست نه تنها نتيجه نداشته بلكه مقاومت در 

. تر شده  است مقابل تعرضات حكومت گسترده
جنبش كارگري در تالش براي ايجاد تشكلهاي 
ه مستقل خود گام جدي به جلو برداشته عليرغم آن ك

همچنان عمده مبارزات كارگران پيرامون دريافت 
دستمزدهاي معوقه و بازگشت به كار متمركز است و 

مقاومت اقشار . برد همچنان از پراكندگي رنج مي
مختلف اجتماعي بويژه زنان، جوانان ادامه داشته و 

البته اختالفاتي هم ديده . رشد كيفي كرده است
ند از پيوستگي و شود و از آن جمله ارزيابي دو س مي

. همراهي جنبشهاي اجتماعي با يكديگر يكسان نيست
آنچه كه « : كارگر آمده است  در سند كنگره راه

 دردوره گذشته ي اجتماعي جنبشهايدرحركتها
 و يبرجسته شد و نشان ازمرحله تازه دارد، همبستگ

 مختلف ي و شركت فعاالن جنبشهاگريكديدفاع از 
 ي نوعي به طور عمل كهگراستيكدي يدرحركت ها

» . دادشياز گرد هم آمدن و حركت متحدانه را نما
گي و  در حاليكه كنگره اتحاد فدائيان بر پراكنده

. ارتباط ضعيف اين جنبشها با يكديگر اشاره دارد
همچنين در زمينه مبارزات طبقه كارگر، سند كنگره 

كارگر بر سطح نازل مبارزات كارگران در  راه
ره دارد، در حاليكه سند كنگره موسسات بزرگ اشا

اتحاد فدائيان به مبارزات كارگران موسسات بزرگ 
  . كند اشاره مي

  
 تحليل تحوالت درون حكومت و -2

وضعيت جناح هاي حكومتي و سياستهاي 
  آن

  
  تحليل از حكومت 
تعيين محمود احمدي نژاد به  : سازمان اتحاد فدائيان

 در دو رياست جمهوري رژيم، بعد از تصرف مجلس
سال پيش، گام مهم ديگري در كنار زدن رقبا و 
تصاحب همه قوا و تمركز بيشتر قدرت و يكدست تر 

اي و جناح وي،  كردن نسبي حكومت به نفع خامنه
  .جناح تماميت خواه بوده است

  
هاي دروني  طي سال گذشته دگرگوني: راه كارگر

حكومت اسالمي آرايشهاي جديدي شكل داده 
تگاه واليت براي بقاء در برابر بحران برنامه دس.است

داخلي،و فشارخارجي متمركز و يك پارچه شدن 
درباال و سركوب بيشتروآمادگي براي مقابله با 

  .....تهديدهاي نظامي بوده است
  

تنزل نسبي موقعيت روحانيت و  : سازمان اتحاد فدائيان
متقابال، ارتقاي موقعيت فرماندهي سپاه و بسيج در 

متي يكي ديگر از جا به جايي هاي مهم ساختار حكو
ها  بيزاري روزافزون توده. در سالهاي اخير بوده است

دار و  از حكومت ماليان و بدنامي بيشتر عناصر سابقه 
سرشناس رژيم، توسل بيش از پيش ولي فقيه به 
نيروهاي نظامي و امنيتي براي عقب راندن رقيبان و 

رماندهان همچنين سهم خواهي افزونتر بخشي از ف
يتي، موجب آن شده است كه نسپاه و مسئوالن ام

اكنون ديگر سپاه پاسداران تنها سرنيزه سركوبگري و 
فقط حافظ قدرت حكومت اسالمي نيست، بلكه خود 

 بازگشت .........شريك روحانيت در اين قدرت است
به گذشته يكي از شعارها و سياست هاي دولت جديد 

 مي نامد و در "يدولت اسالم"است كه خود را 
حاكميت " و نهايتا "جامعه اسالمي"انديشه ايجاد 
  . است"جهاني اسالم

  
براي اين منظور به نسل دوم كادرها و  : .....راه كارگر

فعاالن حكومتي و نهادهاي نظامي خود متوسل 
اين نسل دوم،طي دوره اصالح طلبان متشكل شده .شد

تيازهاي آنها كه هنوز به ام.و سهم خواهي مي كردند
مالي آن چناني نرسيده و سنگين وزن نشده اند،با 
تحرك زياد همه چيزرا زيرسئوال برده وسناريوي 
قديمي شده نسل اولي هاي سالهاي آغازين انقالب را 

  .تكرار مي كنند
  

  اختالفات دروني رژيم
در درون حكومت نيز اراده  : سازمان اتحاد فدائيان

. وجود نداردهاي كنوني  واحدي پشت همه سياست
نحوه قبضه قدرت توسط جناح غالب، از طريق حذف 
آشكار و تحقيرآميز رقباي درون حكومتي و افزودن 
بر فشارهاي متعدد بر اين رقبا بعد از راندن آنها، عمال 
در درون حكومت هم مقاومت در برابر جريان حاكم 

هاي گسترده در درون  جا به جائي. را دامن زده است
ي طي دو سال گذشته، هنوز به نقطه دستجات حكومت

 نرسيده است و دعوا در داخل جناح غالب و "تعادل"
در ميان مجموعه جناح هاي رژيم استمرار خواهد 

  . يافت
  

نهادهاي مستقر بورژوازي و به ويژه : راه كارگر
روحانيون صاحب امتياز،تاب اين شلوغ كاريها را اگر 

اليت براي بقا اما دستگاه و.كنترل شده نباشد ندارند
در دوران سخت و بحراني به نيروي نسل دومي ها به 

همين نياز،در دوران .عنوان تنها تكيه گاه نيازمند است
بحران پيچيده به عامل تشديد كننده بحران و نه حل 

چون ميدان داري بيش از حد اين .آن تبديل مي شود
هاي زيادي هم به وجود آورد كه  نيرو مي تواند تكان

اين .نامه هاي صاحبان اصلي قدرت سازگار نباشدبا بر
ها اشتهاي زيادتراز حد مورد  دارو دسته نسل دومي

توانند تهديدي  نظر دستگاه واليت دارند وحتي مي
نيروهاي اصلي نسل   .براي كانون اصلي قدرت باشند

اول حكومت اسالمي،از محافظه كاران سنتي تا 
كارگزار (ت اصالح طلباني كه خود را ليبرال دمكرا

مشاركتي (و باصطالح سوسيال دمكرات ) سازندگي
مي نامند،به هم نزديك مي شوند تا طرف حساب ) ها

  .كاررا بداند
  

  سياستهاي اقتصادي و نتايج آن 
چارچوب اصلي سياست  : سازمان اتحاد فدائيان

تعديل "اقتصادي اين دولت نيز همان سياست معروف 
ي از ليبراليسم  است كه در عمل، تلفيق"اقتصادي

افسارگسيخته و يكه تازي انواع نهادها و بنيادهاي 
مافيايي دولتي، خصوصي و اختصاصي وابسته به سران 

بحران . و وابستگان جناحها و دستجات حكومتي است
اقتصادي گريبانگير جامعه ما در دوره گذشته حادتر 
شده و با ادامه و اجراي سياستهاي دولت جديد نيز 

  .شودشديدتر مي 
  

ابالغ سياستهاي خصوصي سازي مصوب  : راه كارگر
 20در راستاي برنامه توسعه (مجمع تشخيص مصلحت

ازجانب ) ساله اقتصاد نئو ليبرالي حكومت اسالمي
 از آخرين اقدامهاي كنترلي 85ولي فقيه در تيرماه 

 قانون 44سياستهاي كلي بندج اصل "ابالغ اين.است
شده بود در اين  كه يك سال پيش تصويب "اساسي

عدالت "مقطع زماني عالوه بر كنترل هياهوي
خاورميانه "،انطباق كامل با هدف اقتصادي"طلبي
 80حصوصي سازي  . راهم اعالم مي كند"بزرگ

درصد سهام مؤسسه هاي اقتصادي دولتي همانطور كه 
انقالب "مقامهاي اقتصادي حكومتي مي گويند

 مي گويند آنها درست.است"اقتصادي در تاريخ ايران
انقالب نئوليبرالي اقتصاد ايران و پايان دادن به هياهو 

  . وبي مهاركردن بهره كشي است"عدالت "ي
  

 "پوپوليستي"شعارهاي  : سازمان اتحاد فدائيان
بردن پول نفت بر "اسالمي دولت احمدي نژاد در باره 

 ضمن آن كه عمال در آمدهاي "سر سفره هاي مردم
شتر در معرض چپاولگري سرشار نفتي را هرچه بي

نهادها و بنيادهاي حكومتي موجود و ارگانها و گروه 
هاي تازه به قدرت رسيده مي گذارد، با تخريب وسيع 
تر شالوده توليدي اقتصاد و دامن زدن به تورم شديد 
قيمتها، باقي مانده قوت اليموت محرومان و 

  .زحمتكشان را نيز از سفره آنها مي ربايد
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پيش گرفتن اين برنامه،بحران و .....  : راه كارگر

فالكت زندگي تا كنوني بزرگترين بخشهاي جمعيت 
 " نفت "نه تنها ناني از بابت . را شديدتر خواهد كرد

ها هم  ربوده  در سفره ها نيامد بلكه آخرين داشته
  .ميشود

  
ارزيابي  هر دو سند از : جمعبندي بخش دوم 

 باال تقريبا تحوالت در قدرت حاكمه و جابجايي در
جناح ولي فقيه د رتالش براي يكدست . مشابه است

كردن قدرت خود، با استفاده از شوراي نگهبان و 
نيروهاي نظامي،  مجلس و رياست جمهوري را تحت 
كنترل خود گرفت و عمال با تسلط بر تمامي ابزار و 
اهرم هاي دولتي و نظامي عمده قدرت را متمركز و 

ليرغم اين تالشها در درون اما ع. قبضه كرده است
حكومت توافق و يك دستي وجود ندارد و همچنان 
جناح هاي دروني با يكديگر بر سر سياست گذاري 

هر دو سازمان سياست هاي اقتصادي . رقابت دارند
حكومت را در چارچوب سياست هاي اقتصادي 

، كه تنها به تشديد فقر و .كنند نئوليبراليسم  ارزيابي مي
  انجامد ر مردم ميفالكت بيشت

  
  

 اپوزيسيون-3
  

اپوزيسيون جمهوري اسالمي : سازمان اتحاد فدائيان
نيز طي سال هاي اخير شاهد دگرگوني در صف 

شكست . بندي هاي درون خود بوده است
دموكراسي "طلبان حكومتي، كه بر توهم  اصالح
 نقطه پايان گذاشت و تحوالت داخلي و بين "ديني

 بر جايي در صفوف دروني المللي مختلف اثرات پا
اكنون عمده ترين . اپوزيسيون بر جاي نهاده است

صف بنديهاي درون اپوزيسيون ايران را مي توان به 
   :ترتيب زير ارائه كرد

 نيروهايي كه خواهان حق حاكميت مردم -ا لف 
. دولت را تابع راي و اراده مردم مي دانند. هستند

 و هر گونه برجدائي دين از دولت تاكيد مي كنند
حكومت مذهبي و هر گونه بازگشت به سلطنت را 

اكثر . منتفي دانسته خواستار استقرار جمهوري هستند
جريانات، احزاب و شخصيت هاي دمكرات و چپ 

  .....ايران، در زمره اين نيروها هستند
 نيروهايي كه از حكومت مشروطه، چه اسالمي و -ب

 حق كنند و در واقع چه سلطنتي آن، دفاع مي
حاكميت مردم را به مذهب و متوليان مذهبي يا حق 

از يك سو . موروثي پادشاه مشروط مي كنند
جريانات مذهبي كه رسما جدائي نهاد دين از نهاد 
دولت را نپذيرفته اند، در اين زمره اند و از سوي 
ديگر طرفداران بازگشت به مشروطه سلطنتي، در اين 

ر نظامي گسترش حضو. گروه بندي قرار دارند
آمريكا در منطقه، سلطنت طلبان، دشمنان ديرين 
دموكراسي و استقالل را به تكاپوي تازه اي انداخته 

است و برخي جريانات ديگر نيز از هم اكنون به اين 
حضور و استفاده از آن براي تغيير رژيم، اميد بسته 

  .اند
  

نيروهاي اپوزيسيون حكومت اسالمي  : راه كارگر
م چون خودحكومت،آرايش تازه درشرايط جديده

دراين مرحله حساس،تنش .اي پيدا مي كنند
درسياست خارجي وبويژه بحران ميان حكومت 
اسالمي وآمريكا نقش مهمي در صف بندي اين 

اگر اين تنش وبحران حادتر .نيروها بازي مي كند
شود،بخش هاي بيشتري ازنيروهاي سياسي اپوزيسيون 

جاهدين وبخشي بسا بيشترازسلطنت طلبان و م(
ازليبرال هاي بيرون حكومت كه در گذشته هم چنين 

به آمريكا و متحدان او نزديكتر ازپيش ) مي كردند
اين دسته از نيروها فقط به دنبال كسب قدرت .ميشوند

و يا شريك شدن در آنند و در متحد شدن 
خود تعيين "باآمريكا،همه موازين دمكراسي و حق

ي گذارند و دشمنان را زير پا م"كنندگي سرنوشت
  ......مردم اند

 بخش ديگري از نيروهاي اپوزيسيون كه شامل چپ 
ها و نيروهاي غير چپ هم ميشود و بر قدرت خود 
مردم متكي اند و هرعمل سياسي را از اين زاويه نگاه 
مي كنند در مقابل مداخله گري امپرياليستي موضع 

يش مي گيرند و مبارزه قاطع با حكومت اسالمي را پ
ما خود را در اين صف مي بينيم و براي .مي برند

چگونگي "گسترده شدن آن تالش مي كنيم چرا كه
حكومت اسالمي از نظرما باندازه خود "سرنگوني

  .......سرنگوني داراي اهميت است وجدا ازآن نيست
  

ارزيابي  هر دو سند : جمعبندي بخش سوم 
ي ازموقعيت اپوزيسيون و تقسم بندي دروني آن يك

هر دو اپوزيسيون را به دو دسته اصلي تقسيم . است
نيروهاي طرفدار حكومت موروثي، سلطنتي يا . ميكنند

ديني، كه نيم نگاهي نيز به قدرتهاي جهاني داشته و 
اميددارند تا با كمك و مداخله مستقيم قدرتهاي 
جهاني و در راس آن امريكا، حكومت فعلي سرنگون 

 يا صندلي واليت خود شده و آنها به تخت پادشاهي
دسته دوم نيروهاي دمكرات و چپ هستند كه . برسند

بر حاكميت مردم باور داشته و خواهان استقرار 
آزادي، دمكراسي و حكومتي دمكراتيك متكي بر 

هر دو سند، سازمانهاي خود را در . اراده مردم هستند
  .دهند اين گروه اپوزيسيون جاي مي

  
  

اي دور  چشم اندازها و سياسته- 4
  آينده

  
هدف مقدم ما استقرار يك  : سازمان اتحاد فدائيان

جمهوري دموكراتيك و الئيك به جاي جمهوري 
براي تحقق اين امر ما همه نيروهاي . اسالمي است

خواه، همه فعاالن جنبش  دموكرات، چپ و آزادي
هاي اجتماعي و مدني، شخصيتها، جريانات و احزاب 

براي ايجاد يك نظام ملي را به همكاري و اتحاد 
  .متكي بر اراده مردم ايران فرا ميخوانيم

هاي كه در  بايست با تكيه بر پرنسيب سازمان ما مي
سند كنگره ششم براي يك ائتالف وسيع، بر آنها 

گيري يك  تاكيد شده است همچنان براي شكل
  .ائتالف وسيع تالش كند

  
 يي هدف هاي ادامه تالش و مبارزه برا  :راه كارگر

 بر شتري بدي كرده بود و با تأكنييكه كنگره دهم تع
  كندي مداي پي تازه برجستگطي كه درشرايموارد

بند اول قطعنامه مصوب كنگره دهم    [ ……
 ي هاكي تاكتي و مبانياستراتژ« كارگر با عنوان  راه

 يسازمان ما برا«:  »  ي اسالميما در مبارزه با جمهور
 ي اسالميبر جمهور در برايستيالي سوسويآلترنات

 با خود ي اسالمي جمهورينيگزيجا.  كنديمبارزه م
 استثمار شونده و مزد و حقوق تي  اكثريحكومت

 ي اسالمي  ما در مبارزه با جمهوري استراتژر،يبگ
 ]» .است

حضور و مداخله فعال در صفوف مقدم پيكاربراي 
آزادي و دمكراسي و كمك به گسترش جنبش 

  .عمومي عليه استبداد
  

ما خواستار تحوالت بنيادين و  : سازمان اتحاد فدائيان
استقرار دموكراسي و عدالت اجتماعي در ايران 

از نقطه نظر ما نيروي تحول در ايران جنبشهاي . هستيم
سازمان يافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف 
اجتماعي و مهمترين آنها جنبش رو به گسترش 

 ميان مبارزات پيوند. كارگران و زحمتكشان است
هاي مردم   آزاديخواهانه و مبارزات عدالت طلبانه توده

از نيازهاي اساسي گسترش و تقويت اين مرحله 
  جنبشهاي جاري اجتماعي است

  
نيروي عظيم كار چه بخش رسمي و چه  : راه كارگر

غير رسمي و همه زحمتكشان براي آنكه صدا وعمل 
ارتباطي و هماهنگي بيابند نياز به يك فضاي عمومي 

به ويژه با همه جنبشهاي اجتماعي ضد نئو ليبرالي 
اين فضا،يعني جنبش جنبشها،با مرتبط شدن . دارند

توان از  مي.آيد همين جنبشهاي موجود به وجود مي
هاي عمل مشترك و  طريق ديالوگ و بحث به نقشه

 هاي نئو ليبرالي حكومت و مبارزه  گوناگون عليه برنام
وق سياسي و اجتماعي و آزادي و ترين حق براي وسيع

ها و تبعيض جنسيتي و  دمكراسي و عليه همه تبعيض
  گري رسيد عليه جنگ و نظامي

  
ما از گسترش مبارزات صنفي،  : سازمان اتحاد فدائيان

مطالباتي و سياسي در ميان كارگران و زحمتكشان، 
دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفكران، مليت ها و 

ي و ديگر گروه ها و اقشار اجتماعي هاي مذهب اقليت
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از . دفاع مي كنيم و بر همبستگي آنها تاكيد مي كنيم
هرگونه تالش كارگران و فعالين سنديكايي براي 

هاي مستقل  احياء و تشكيل سنديكاها و اتحاديه
  كنيم كارگري استقبال مي

  
هاي  پيگيري جستجوي راهها و شيوه : راه كارگر

ران و زحمتكشان وازجمله سازمانيابي مناسب كارگ
  .هاي غيررسمي نيروي كار بخش

  
تبعيض و ستم ملي در ايران،  : سازمان اتحاد فدائيان

اي واقعي است كه انكار آن به هر عنوان ،  مساله
تالش براي حل . كمكي به حل آن نمي كند

آميز مساله ملي بر مبناي حق  دموكراتيك و مسالمت
م هر منطقه در تعيين سرنوشت و اراده آزاد مرد

چارچوب ايراني آزاد و دموكراتيك و به رسميت 
شناختن حقوق سياسي و فرهنگي مردم ترك، كرد، 

  .عرب، بلوچ و تركمن بسيار اهميت دارد
  

 وبا هم بودن يما ضمن دفاع ازهمبستگ : راه كارگر
 درچهارچوب ن،ي سرزمني و مردم ساكن اتهايهمه مل
 يو دفاع از برابر ي كه مسئله ملميبرآن سم،يفدرال

 نييها و دفاع ازحق تع  در همه حوزهتهايكامل همه مل
 تي ازحساسي مقطع زماننيسرنوشت همه آنها درا

تدقيق موضع درمورد .. …… برخوردار استيا ژهيو
  .فدراليسم و روشن تركردن سياستهاي مربوط به آن

  
مخالف هر گونه مداخله نظامي  : سازمان اتحاد فدائيان

ما معتقديم . اقتصادي كشورمان، هستيميا تحريم 
دمكراسي در ايران نه از طريق ورود تفنگداران 

هاي خارجي، تنها با اراده و عزم ملت ايران  قدرت
ما خواستار پشتيباني نهادها و . مستقر خواهد شد

هاي مترقي بين المللي از مبارزات مردم ايران  جنبش
زين اراده در راه دمكراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگ

  .دانيم ملت ايران نمي
  

ياري به بلند شدن صداي سوم در مقابل  : راه كارگر
حكومت اسالمي  و مداخله گري امپرياليستي وهم 
گام شدن با همه نيروهايي كه عليه اين دو ارتجاع 

  .مبارزه مي كنند
  

ما بر لزوم همكاري و اتحاد  : سازمان اتحاد فدائيان
رزمند، تالش براي  ليزم مينيروهائي كه براي سوسيا

بويژه گسترش همكاري و هماهنگي نيروهاي چپ، 
سازمان انقالبي زحمتكشان [چهار سازمان فوق 

 كومه له، شوراي موقت -كردستان ايران
 -سوسياليستهاي چپ ايران، سازمان فدائيان خلق ايران

، تاكيد كه نزديكي بيشتري دارند،] اكثريت و ما 
ها را  دانيم كه همكاري الزم ميدر اين رابطه . داريم

 ديالوگ  ودر هر سطحي كه ممكن باشد، از گفتگو
هاي مشترك در زمينه مسائل  گرفته تا فعاليت

هاي اجتماعي، مسائل نظري،  كارگري، زنان، جنبش
تبليغاتي و انتشاراتي و غيره تشديد كرده و تالش خود 

ش ي تفاهم بين نيروهاي چپ افزاي را براي يافتن زمينه
ها از چنان اشكالي  ضروي است اين همكاري. دهيم

برخوردار باشند كه بتوانند مشاركت نيروهاي فعال 
اتحاد و   .سياسي چپ غيرمتشكل را هم در بر گيرند

همگرائي جريانات چپ، بايستي گامي در جهت 
هاي اجتماعي  تحقق برقراري پيوند و ارتباط با جنبش
ران و ديگر مزد جاري در ايران و بويژه جنبش كارگ

  .حقوق بگيران باشد
  

همراهي با كمونيست ها و سوسياليست ها  : راه كارگر
ي دمكرات براي حمايت از سازمانيابي كارگران 
وزحمتكشان و مبارزه باگروه گرايي و سكتاريسم كه 

اگر موجوديت .سازمانيابي طبقاتي را مي شكند
كمونيستها جدا از جنبش طبقاتي  و پايه هاي 

اعي انگا شته نشود و هدف درخود نباشد، و اجتم
هدف، حركت و اعتال جنبش طبقاتي باشد،راه متحد 
شدن آنها نيز از بستر فعاليت مشترك براي كمك به 

 .....پيشروي نيروي كار و زحمتكشان مي گذرد
 نئو ي وبرنامه هاي دارهي سرماهي عليمبارزه نظر

 حي توضرد،وي گي سرعت مراني كه در ا،يبراليل
 هي علي بردن مبارزه عملشي پي برايستياليمواضع سوس

  .سمي و كمونيستيالي سوسوي آلترناتي وبراي دارهيسرما
  

توان گفت كه جدا  مي: جمعبندي بخش چهارم 
از اختالف ديرينه در مورد بند استراتژي مربوط به 

آلترناتيو سوسياليستي به عنوان جايگزين جمهوري «
و سازمان به ترتيبي كه در ، برنامه سياسي د»اسالمي 

هاي آنها به تصويب رسيده،  مشابه  آخرين كنگره
آزادي و يكديگر است ، چه در عرصه تالش براي 

دمكراسي و كمك به گسترش جنبش عمومي عليه 
، چه در عرصه ياري رساندن به سازماندهي استبداد
هاي اجتماعي و بويژه جنبش طبقه كارگر، چه  جنبش

تيك مسئله ملي در ايران، چه در در عرصه حل دمكرا
عرصه مقابله با سياستهاي قدرتهاي جهاني در منطقه و 
تالش در بلند كردن صداي مستقل مردم ايران و 
دست آخر در عرصه ائتالف و همكاري چپها و 

  . گرايي و سكتاريسم  مبارزه با گروه
  

  سخن آخر
نگاهي بيطرفانه به بررسي فوق نشان ميدهد كه دو 

راه كارگر و اتحاد فدائيان در حال حاضر نه سازمان 
ارزيابي متفاوتي از تحوالت درون حكومت  و اوضاع  

اجتماعي ايران  دارند و نه، به تبع اين ارزيابي -سياسي 
هاي سياسي آنها مشاهده  اختالف چنداني در برنامه

ها و  هر دو سازمان بر لزوم گسترش ائتالف. شود مي
سي دمكرات و چپ در هاي نيروهاي سيا همكاري

عرصه گسترش مبارزه با استبداد و براي آزادي و 
دمكراسي از يكسو و همكاري و همگرائي چپها از 

با اين همه  اين پرسش باقي . سوي ديگر، تاكيد دارند
هايشان  براي  ماند كه اين دو سازمان چگونه تالش مي

  كنند؟ تحقق برنامه هاي سياسي خود را، هماهنگ مي
 بار اول نيست كه چنين نزديكي و مشابهت اما اين

اي بين اين دو  هائي در ارزيابي سياسي يا برنامه
بيش ( در طول سالهاي گذشته . شود سازمان ديده مي

تقريبا اين وضعيت هميشه وجود داشته ) از يك دهه
توان به دهها اعالميه مشترك اين دو سازمان  مي. است

سي در ايران پيرامون مسائل و تحوالت مختلف سيا
مراجعه كرد و شايد بارزترين نمونه را بتوان موضع 

هاي دوره اخير  مشابه هر دو سازمان پيرامون انتخابات
اما در طول چند سال . در جمهوري اسالمي دانست
هاي مشترك  ها و فعاليت گذشته از سطح همكاري

اين دو سازمان به تدريج كاسته شد و در سال گذشته 
كميته اتحاد عمل براي « كارگر از  اهبه دنبال خروج ر

تا جايي . عمال به حد صفر رسيد» دمكراسي در ايران
هاي دمكراتيك هم رفقاي  كه حتي در برخي فعاليت

راه كارگر تمايلي به همكاري با سازمان اتحاد فدائيان 
گيري، نه ناشي از تغيير  اين دوري و كناري. نداشتند

نه نتيجه تحولي در هاي  سياسي و  اساسي در ارزيابي
هاي سياسي دو سازمان، يا حداقل سازمان اتحاد  برنامه

فدائيان بود، بلكه صرفا تمايل و خواست رفقا 
هاي  كارگر بر اين قرار گرفته بودكه به همكاري  راه

خود با اين سازمان و ديگري از سازمانهاي سياسي 
خاتمه دهند،  بدون آنكه هيچگاه توضيح روشني داده 

   .شود
اگر برنامه سياسي مبناي فعاليت سازمانهاي سياسي 
است و اگر  نزديكي و دوري سازمانهاي سياسي و 

هاي ائتالف و همكاري آنها را برنامه  سياسي  زمينه
هاي اخير  كند، بايد گفت كه حداقل در سال تعيين مي

كارگر ظاهرا مالكهاي ديگري براي  براي سازمان راه
 و از جمله سازمان اتحاد همكاري با ديگر سازمانها
اما اين مالكها در هيچ . فدائيان، وجود داشته است

يك از  اسناد رسمي اين سازمان ارائه نشده  و در سند 
شود، برعكس در اين  كنگره اخير نيز ديده نمي

ها و  همراهي با كمونيست« كنگره بر لزوم 
هاي دمكرات براي حمايت از سازمانيابي  سوسياليست

تاكيد شده و بويژه از مبارزه با » وزحمتكشانكارگران 
صحبت به ميان آمده » گروه گرايي و سكتاريسم «

جدي بودن اين صحبتها ، طبعا در عرصه عمل . است
  .شود سنجيده مي

ماند كه آيا سازمان  اكنون اين پرسش اصلي باقي مي
راه كارگر مصمم است تا همچون سالهاي گذشته بر 

سياستهاي ائتالفي »  ه كارگرويژه را« اساس مالكهاي
اي جديد براي همكاري با  خود را پيش برد و يا اراده

ها در چارچوب  ديگر جريانات سياسي و چپ
كارگر شكل گرفته  مصوبات كنگره يازدهم راه

توانند به  است؟  پرسشي كه تنها رفقاي راه كارگر  مي
   .آن پاسخ دهند

28 2006 سپتامبر 28  – 1385 مهرماه 6پنجشنبه   
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گزارشي از شركت در جشن 
اومانيته روزنامه حزب كمونيست 

 فرانسه
  
 روزنامه حزب كمونيست فرانسه، در "اومانيته"

 17 و 16 و 15روزهاي جمعه، شنبه و يكشنبه 
 هفتاد و يكمين سالگرد جشن خود 2006سپتامبر 

اين جشن كه . را به سياق هر ساله برگزار نمود
روز به يكي از بزرگترين جشن ها در فرانسه ام

تبديل شده است، مهماندارچند صد هزار نفر از 
زنان و مردان طيف ها و اقشار گوناگون مردم، در 

از خردساالن چند ساله گرفته . سنين مختلف، بود
تا جوانان و مردان ميانه سال و حتي 
سالخوردگاني، كه بدون ياري ديگران امكان 

ا نداشتند، با شوق و اشتياق غير قابل پيمودن راه ر
 محل "كورنوف"وصفي راهي پارك بزرگ 

شعبات مختلف حزب . برگزاري جشن شده بودند
كمونيست فرانسه و كانون ها، انجمن ها، 
سنديكاها و نهادهاي دموكراتيك و فرهنگي 
فرانسوي و سازمان ها و احزاب سياسي ساير 

 در كشورهاي جهان نيز همچون سال هاي پيش
  .اين جشن حضورپيدا كرده بودند

 به "اومانيته"به روال هر ساله دست اندركاران 
لحاظ سياسي، موضوعاتي را برجسته كرده در 

امسال موضوع . مركز توجه قرار داده بودند
عمومي مورد تاكيد در مخالفت با جنگ، بي 
عدالتي، تبعيض و در دفاع از حفظ محيط زيست 

ردانندگان اومانيته در پي بود كه در اين زمينه گ
تبادل نظر، همبستگي، برادري در فضاي جشن و 

اما به طور مشخص موضوع اصلي . شادي بودند
سياسي مورد بحث، در زمينه مسائل داخلي 
فرانسه، ايجاد يك بلوك چپ براي تدارك 
انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس 

 و تالش براي معرفي يك كانديداي 2007ملي 
انتخابات گرچه انگيزه اوليه شكل دادن . احد بودو

به اين بلوك است اما هدف طراحان اين موضوع، 

ايجاد جبهه اي ضد ليبرالي و آلترناتيو ضد سرمايه 
داري، از نيروهاي چپ براي بعد از انتخابات 

  .رياست جمهوري و مجلس ملي است
در زمينه بين المللي نيز تم اصلي بحث، بررسي 

خير در آمريكاي جنوبي و پيروزي تحوالت ا
تعدادي از جريانات چپ در آن منطقه و همچنين 
مساله لبنان و تجاوز اسرائيل و عواقب و نتايج 

در اين زمينه و . اين جنگ بر مردم خاورميانه بود
براي صلح پايدار در خاورميانه امكان گفتكو و 
مالقات بين هيئت هاي نمايندگي فلسطيني، 

دوستان اسرائيلي فراهم شده بود لبناني و صلح 
  .كه در اين باره، نظرات خود را بيان كنند

عالوه بر اين موضوعات، پيرامون مسائل ديگري 
خشونت عليه . نيز بحث و گفتگو صورت گرفت

زنان و دفاع از دستاوردهاي اجتماعي كه در 
نتيجه مبارزات مردم فرانسه كسب شده است، از 

در مباحث و . جمله مسائل مورد بحث بود
گفتگوها در ارتباط با دستاوردهاي اجتماعي، به 
اين نكته اشاره شد كه سعادت يك امر فردي 
نيست، بلكه ميوه و حاصل يك تالش دستجمعي 

  .است
 برپا "دهكده كتاب"در يك چادر بسيار بزرگ 

شده بود كه انتشاراتي هاي بزرگ در آن مكان 
ديد كتاب هاي خود را براي عرضه در معرض 

  .بازديد كنندگان قرار داده بودند
سازمان ها و احزاب سياسي چپ و دموكراتيك 
غير فرانسوي در محل مخصوصي كه دهكده 
جهاني ناميده شده است، حضور داشتند و هر كدام 
با ارائه برنامه اي هنري، از كنسرت گرفته تا 
رقص و موسيقي، از نمايش فيلم و تاتر تا نقاشي 

 با سليقه هاي گوناگون، رنگين و كارهاي دستي،
كماني از فرهنگ و آداب و رسوم مردم خود را 

نمايندگان . براي حضار به نمايش مي گذاشتند
نهادها و احزاب و سازمانها از مناطق مختلف 

 "جهاني" آمده بودند تا "دهكده"جهان به اين 
 زيبنده "دهكده جهاني"بودنش را معنا كرده، نام 

ي در اين جشن و در محل گوئ. اين مكان شود
 قصد اين بوده است كه نشان "دهكده جهاني"

. دهند امروز جهان، دهكده اي بيش نيست

شايد نيت . سياه و سفيد، زرد و سرخ. دهكده اي با سرنشينان گوناگون
ماياندن و ملموس كردن و به چشم ، ن"دهكده"گردانندگان از ايجاد اين 

نشاندن دردها و مشقت ها، آمال ها و آرزوهاي مشترك جامعه بشري از 
يكسو و تقويت همبستگي انسان ها در سراسر اين گيتي براي چيرگي بر 

اگر هم چنين قصدي در كار نبوده . نابرابري ها از سوي ديگر، بوده است
. زتابي در ذهن بجا مي گذارداست، اكنون در عمل اين مكان اينگونه با

در اين دهكده انسانها به هم نزديك شده و مجبور به رعايت همديگر و 
كمك به يكديگر شده اند و براي پيشبرد برنامه هاي خود، نيازمند 

نه كسي زورگوئي مي كند و نه به حقي . رعايت حق و حقوق يكديگرند
يواري محل همه آزادند كه در محدوده و چهار د. تجاوز مي شود

. استقرارشان آنگونه كه مي خواهند برنامه هاي خود را به اجرا درآورند
مشكالت و برخوردهائي كه ناگزير در نتيجه همسايگي ايجاد مي شود، 

 توسط سرنشينان اين دهكده، با توافق و " ماموران"بدون دخالت 
 "دهكده"در طول سه روز جشن، در اين . تفاهم، حل و فصل مي شود

  .گي اينگونه جاري استزند
 نشريه سازمان اتحاد فدائيان خلق "اتحاد كار"در جشن اومانيته امسال، 

ترجيح و تالش ما مسئوالن و . ايران، در اين دهكده مكاني داشت
 اين بود كه امسال را به طور مشترك و جمعي "اتحاد كار"گردانندگان 

ازمان فدائيان حزب دموكرات كردستان ايران، س( با چند جريان ديگر
 سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان -، كو مه له)اكثريت(خلق ايران
از . به اجبار خود برگزار كرديم. نتوانستيم. برگزار كنيم... ) ايران و 

و ) اكثريت(جريانات سياسي ايراني دو جريان، سازمان فدائيان خلق ايران
  . حضور داشتند"دهكده"حزب توده ايران نيز در اين 

تنوع گرايشات مختلف .  بسيار خوب بود"اتحاد كار"استقبال ازغرفه 
فرانسويان نيز در محل جشن ما، . ايراني حاضر در جشن، اميد آفرين بود

امسال شركت جوانان ايراني در مراسم چشم . مشاركت زيادي داشتند
تعداد قابل توجهي از آنها با شكيبائي و سخت كوشي بار سنگين . گير بود
 وظايف را نيز به دست گرفته به نحو رضايت بخشي آن را به برخي

انتقاد و سئوال آنها از مسئوالن و گردانندگان غرفه . سرانجام رساندند
 اين بود كه چرا در واگذاري مسئوليت به آنان محافظه "اتحاد كار"

كارانه عمل مي شد و در سپردن كارها و وظايف به آنها ترديد و دو دلي 
  ؟عمل مي كرد

اميدواريم در سال هاي آتي براي برطرف كردن اين ضعف ها تالش 
شود و جوانان بتوانند در انجام اينگونه وظايف شيرازه كار را بدست 

تا كنون ضعف بزرگ جشن ها و مراسم هاي مختلف در خارج . گيرند
كشوراين بوده است كه عموما بدون حضور جوانان و يا با حضور كمرنگ 

اين ضعف در اين مراسم كمرنگ و شايد .  شده استآنان برگزار مي
  .بتوان گفت تقريبا كم به چشم مي خورد

نشريات سازمان و مطالبي از آخرين مصوبات سياسي به زبان فرانسه، در 
بخشي از محل به كتاب هاي فارسي . اختيار مراجعه كنندگان قرار گرفت

 اجرا "روجا"وه برنامه موسيقي زنده توسط گر. و فرانسه اختصاص داشت
در طول سه روزي كه . شد كه با استقبال زياد مراجعه كنندگان روبرو شد

فارسي، لري، : جشن اومانيته جريان داشت، موسيقي هاي محلي ايراني
همراه با رقص هاي زيباي مناطق مختلف ... آذري، كردي، بندري و 

كت كشورمان، امواج شاد را در فضا منتشر مي كرد و جسم و جان شر
اتحاد "در برخي ساعات روز غرفه. كنندگان در جشن را نوازش مي داد

 متر مربع مسافت داشت از جمعيت موج مي زد و 100 كه حدود "كار
در پايان روز . رفت و آمد بيرون از محل را نيز با دشواري روبرو مي كرد

يكشنبه و زماني كه مجبور به تعطيل كردن محل بوديم، جمعيت تمايلي 
تن نداشتند و تا ساعاتي پس از زمان مقرر كار جمع آوري به تاخير به رف
 .افتاد

  

 اتحاد كار در اومانيته
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ميان فرمانبرداري 
و جنون 

 خودبزرگ بيني
Abbas Beydoun  

 ناهيد جعفرپور: برگردان به فارسي 
 
  

 KulturAustausch    روزنامه
عباس بيدون شاعر و خبرنگار ونويسنده لبناني 

 و سردبير روزنامه لبناني اس ـ سفير 1945متولد 
اعتقاد دارد كه جوامع اسالمي گيج و منگ در 

  .ن بدنبال هويت خود مي گردنداين جهان مدر
 

اينكه سيستم مك دونالدي چه مي خواهد و چه فرهنگ 
مشتركي را بروي اين كره خاكي اشاعه مي دهد را فورا 

اما انكار و كمبود اطالع . همه در سرتاسر جهان فهميدند
  .دراين باره را نمي توان درجهان عرب ناديده گرفت

ذير براي دهقانان و  اين تحريك اجتناب ناپ،مك دونالد
 تنها بخش كوچكي از زنجيره بلند و تغييرات ،روشنفكران
مجموعه تغذيه ما در فاصله چند دهه گذشته . عميق است

همچنين البسه ، وسائل زندگي ما .كامال تغيير نموده است
، طريقه ساختمان سازي ، زندگي و طريقه و نوع وقت و 

  .گذراندن اوقات فراقتمان
آن پوشش هاي سنتي دوران قديم را كه در شلوار مدرن 

زمان خود مطمئنا ما را بيشتر از مك دونالد به خود جلب 
  .مي كرد به عقب رانده است

مقاومت در سطوح زندگي عملي روزانه آنچنان هم شديد 
در . نيست اما در مقابل، مقاومت روحي بيشتر است

حاليكه تغييرات مشخص روزمره بدون مشكالت بزرگ 
ال رخ دادن است، همزمان نفرت از فاتحين غربي و در ح

نفرت از خويشتن كه اين بيماري واگير را مي پذيرد و در 
درون خود حل مي كند و جزئي از وجود خود مي سازد 

  .قوي تر شده است
مك دونالد شايد هنوز اروپائي ها را تحريك و عصبي مي 
كند اما مدتهاست كه ديگر حساسيت جهان عرب را 

آنها مدتهاست كه با مارك هاي اروپائي . مي انگيزدبرن
زندگي مي كنند و ديگر مهاجرت كاالها و شركت هاي 
آمريكائي به كشورهايشان براي آنها عادي شده و نقشي 

  .بازي نمي كند
يك نوع طريقه زندگي، يك فرهنگ در مسير چندين 

ادبيات ، هنر ، موزيك و نوع . دهه كامال فروپاشيده است
  . و انديشه تغيير نموده استتفكر

ايم كه نه غربي  در اين مسيرما در حالتي قرار گرفته
 گوئي كه تمامي اين . هستيم و نه حتي بخشي از غرب

اند و  تغييرات رادر يك وضعيت تاريك و روشن انجام داده
  !با تاريخ خود ما هيچگونه نسبتي ندارد

 وضوح در بخشي از ادبيات ما تصوير گسترده تجاوز به
بيانگر اين است كه ما از خود بيگانه ايم و يا تبديل به 

نه شبيه خودمان . چيزي شديم كه شبيه هيچ كس نيست
  .و نه شبيه غربي ها

فرهنگ ما را نمي توان بسادگي از يك فرهنگ مدرن و 
يك فرهنگ سنتي تشخيص داد زيرا كه اين هر دو در 

ن شهرهاي ما امكان دارد كه بيچارگا. اند هم گره خورده
 اما ،روستاهاي محل تولد خويش را فراموش كرده باشند

 در كنار تكه  ومطمئنا روزي آنها در همين روستاهايشان
 چون برايشان ديگر ناكافي ،اند زميني كه تركش كرده

  .خواهند شد به خاك سپرده ،بود
خواهند اين سنت ها را زنده نگاه دارند  واعظيني كه مي
 به احتمال قوي بيشتر از ،ها  اسالميستيعني روحانيون و

هاي مدرن و چگونگي استفاده از آن  همه از تاثير رسانه
  .آگاهي دارند

زمان مهندسين و پزشكان و شاعران مدرني وجود  هم
 و سياستمداراني كه دارند كه به خرافات مذهبي چسبيده

در . گيرند خويش پند از پيشگويان مي  براي تصميمات
  .ه انشعابي ميان قديم و جديد وجود نداردواقع هيچگون

دوگانگي غالبا در تك تك افراد جهان عرب خانه كرده 
ايم كه  اي قرار گرفته ما در واقع دريك اطاقك آينه. است

در آن مسائل ايدئولوژيك و سياسي و اجتماعي و جديد و 
قديم و خالصه همه و همه در هم آميخته و قاطي شده 

  .اند
 هاي  هاي قومي ، گروه ماع ما يعني گروههاي اجت پايه

مذهبي ، احزاب ، اتحاديه ها و ارتش در يك دوران 
گذارپيشرفته زندگي مي كنند بدون اينكه از اين توانائي 
برخوردار باشند كه تجربياتي جمع كنند و اين تجربيات را 

  .پايه حركت هاي عقالني نمايند
ندگي مي كنند انگاري كه آنها بدون حافظه كوتاه مدت ز

و تصوري واقعي در باره تاريخ جديد ندارند و به زمان 
  .حال چون موسيقي اي براي آينده مي نگرند

همواره به دوران ، نجا كه ما از تجربيات نمي آموزيماز آ
گرائي  اسالم.  و تكرار مكررات مي شويمرجوع كردهقديم 

هاي سياسي  دقيقا همچنان چون تاريخ تمامي سيستم
  . مثالي است براي اين تكرار بي حاصلعربي

موضوع بر سر سنتگرائي و مدرنيته نيست بلكه موضوع بر 
سر فراموش كردن زمان حال و شوكي است كه بدنبال 

افكار ما دور و بر آرزوها و . اين فراموشي قرار دارد
در اينجا و  ها واقعيتپيرامون خواسته ها دور مي زند و نه 

  . در تاريخها تهم اكنون و يا واقعي
شوند اما همواره بعنوان ايده و  ها شكسته مي سنت

گذشته واقعي بي معني است مهم . مانند پرنسيب باقي مي
همچنين مدرنيزاسيون بعنوان . هاي گذشته است آل ايده

امكاني واقعي وجود ندارد بلكه پرنسيبي است مجرد و 
  .انتزاعي

ا آزاد و تواند خودش ر در اين وضعيت ايدئولوژي مي
مستقل از هرگونه امتحان واقعيت و تجربه گسترش دهد 
و به شعار تبديل شود و به صورت طوطي وار از سوي 

  .تكرار شود) مردم( بدنه جامعه مسخ شده 
در اين صورت عقل تحت تاثير احساسات تحقير شده و 

 آرزوي تائيد خويشتن و يا روياي جالل و ، درپايمال شده
  .شود ور مي غوطهعظمت 

. غرب در واقع عامل تمامي اين احساسات متناقض است
او تجاوزگري است كه ما اعمالش را هرگز فراموش 

. آلي دست نايافتني است كنيم همزمان براي ما ايده نمي
خواهيم كه ما را جدي بگيرد  در حاليكه ما از وي مي

اش   مرگ سمبوليك و يا واقعي،ومورد قبول قرار دهد
حلي است تا بدين وسيله  ما بعنوان تنها راهبراي برخي از 

اين دنياي . حاصل پاياني دهيم روي بي به اين دنباله
مثال فكر . داخلي بدون درك واقعيات كامال وجود دارد

كنيم كه چرا صدام حسين و بن الدن پيش خود خيال 
كردند كه ازاين قدرت برخوردارند كه با تمامي جهان  مي

  .بجنگند
روعيت غرب را مي توانيد در تاريخ داليل عدم مش

تاريخ بشري و تاريخ . استعماري به اندازه كافي پيدا كنيد
ده گي و ران ريشه  از بيچارگي ، تحقير، بي نشانما سرتاسر

  .هاي متمدنانه است  بنام ايدهشدن
تر از اين حرف هاست زيرا  مشكل با غرب بسيار عميق
 ما ضربه وند كه خويشتنش كه اين مشكالت باعث مي

پذيرد و به دليل قدرت دشمن احساس فلجي يا از صحنه 
پاك شدن كنيم و ناتوان از پيدا كردن نام و هويتي براي 

  .خود باشيم
اين خفت و خواري عميقي كه جهان عرب از سوي غرب 
تجربه كرده است بي تفاوتي آنان را در مقابل خويشتن 

ت و شدت خود و خود آزاري كه در آن اسير مي باشند قو
   .مي بخشد

  
   جهاني سازي بعنوان شكست اروپا

]  سندهيجهان عرب موردبحث نو[جهاني سازي براي آنها 
در اولين مرحله به مفهوم نفوذ اياالت متحده آمريكا 

در .نيست بلكه از همه مهمتر به مفهوم شكست اروپاست
جهاني كه حتي استعمارگران اسبق در درجه دوم قرار 

ين جهان براي بسياري از روشنفكران عرب گرفته اند در ا
   . نداردجوداميدي ديگر و

شود  تر مي  اروپا پشت حضور آمريكا مرتبا كمرنگمفهوم
. تواند مقياسي براي قوت و ضعف تو باشد و ديگر نمي

سازي بشدت رابطه ميان صدمه خوردن و زيرپا  جهاني
گذاشتن ، فرمانبرداري و اطاعت و خودبزرگ بيني را 

   .ده نموده است و نااميدي را شدت بخشيده استپيچي
دهند كه مشكالت ما با   اين مشخصات نشان ميتمامي

خود ما و با غرب در مرحله نخست روحي و رواني و 
كسي كه اين مشكل را . طبيعتي سمبوليك دارد

. خواهد حل نمايد، مي بايست از اين منظر حركت كند مي
مسلمان نتوانند اين هاي  تا زماني كه دنياي عرب و ملت
 هاي اقتصادي و همكاريمشكالت را حل كنند تمامي 
   .فرهنگي معني نخواهند داشت

 و قطعا مسئله محوري و تعيين كننده براي به مهمترين
وجود آمدن يك توازن سمبوليك ميان غرب و جهان 
عرب در مرحله نخست موضع گيري غرب در رابطه 

   .ستاختالفات ميان اسرائيل و فلسطين ا
كند براي   گيري و طرفداري كه غرب از اسرائيل ميجانب

ها و  ملت هاي اسالمي تصويري از خوار كردن ملت
احترام نگذاشتن به حقوق آنها و تجاوزي استعمارگرانه را 

هاي خاورميانه كشوري شرقي  اسرائيل براي ملت. دهد مي
   .نيست، بلكه به مفهوم دست دراز غرب است

اسرائيل براي ملت هاي خاورميانه به  دادن به ارجعيت
مفهوم تكرار دائمي برتري و به رسميت نشناختن و يا 
حتي آن فتح غربي كه عرب ها و مسلمانان را ضعيف و 

ها آزمايشي  اسرائيل براي اين ملت. سازد، است فلج مي
   .است براي اعتبارغربي

 برابري راموني پي كنوني حبث جارل،ي دلني همبه
ها براي كساني كه روز به   تمدني گفتگوها و فرهنگي

بينند و به  كشند، مي روز رنجي را كه فلسطيني ها مي
ضعف و تحقيري كه مي شوند پي مي برند، هيچگونه 

 .مفهومي ندارد و بي حاصل است



 

احكام صادره در باره فعالين كارگري سقز بي قيد و شرط 
  .بايد لغو شود

  
را   در شهر سقز۱۳۸۳ نفراز کارگراني که قصد برگزاري مراسم اول ماه مه در سال ۵۱ در پي بازداشت

هاي هادي تنومند، اسماعيل خوشکام، جالل حسيني ، محمود صالحي ،محمد  نفر از آنان به نام۷داشتند، 
 روزاعتراض و ۱۲پس از . بازداشتگاه سنندج زنداني گرديدند  در  ، محسن حکيمي، برهان ديوارگرعبدي پور

. ميليون تومان آزاد گرديدند ۲۰۰هاي سنگين تامبلغ  وثيقه ضمانت و با اعتصاب غذا، دستگيرشدگان به قيد
و هادي تنومند را تبرئه  ماه، دادگاه انقالب  آقايان خوشکام ۱۸پس ازبرگزاري جلسات محاکمه متناوب طي 

اما به  . سال تبعيد از محل زندگي محکوم کرد۳ سال زندان و ۱۴ تن از اين فعالين کارگري را جمعا به ۵و
ها و نهادهاي کارگري  دنبال اعتراضات گسترده کارگران و فعالين کارگري وهمچنين اعتراضات اتحاديه

  .احکام صادره را لغو نمايد المللي، رژيم جمهوري اسالمي ناچارگرديد  که  بين
ران و نژاد ، تهاجم و تعرض به کارگ هاي مردم توسط دولت احمدي با گسترش سرکوب وتحديد آزادي

يربا محاکمه اين فعالين براي چندمين بار در روزهاي اخ. اي يافته است  سابقه تضييع حقوق آنان افزايش بي
 امنيت کشور صورت گرفته و بر اساس احکام قانوني و تباني عليهاتهاماتي واهي چون تجمع غير

سال زندان ۲سال وآقاي برهان ديوارگربه ۲سال و جالل حسيني به ۴جديدصادره آقاي محمود صالحي به 
  .حکم نهائي آقاي محسن حکيمي هنوز ابالغ نشده است. اند محکوم شده

زسوي مقامات قضائي رژيم نه گيرد که  تاکنون هيچ مدرک و مستندي ا اين محاکمات در شرايطي انجام مي
  .  به اين فعالين ونه به وکالي مدافع آنان ارائه نشده است 

بلکه اساسا گسترش تعرض .اين محاکمات فقط متوجه اين فعالين کارگري ونقض حقوق آنان نيست
يل داران به دل رژيم و سرمايه. هدف گيري کرده است  وسرکوب عليه تمامي کارگران و زحمتکشان ايران را

اي روزافزون به حقوق و حداقل سطح معيشت و  داري در کشوربه گونه بحرانهاي مزمن و فزاينده سرمايه
سياست انتقال هر چه بيشتربار بحران  به دوش کارگران بر اساس منافع . دنبر زندگي کارگران حمله مي

دولت امام « . شود  دنبال ميدار و کارفرما از سوي آنان سرمايه داران و دولت به عنوان بزرگترين سرمايه
هاي گسترده،  با گسترش تهاجم وتعرض به کارگران ازطريق افزايش دامنه بيکاري و بيکارسازي» زمان 

هاي طوالني ، پرداخت حداقل دستمزدهاي زير خط  تعويق و عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به مدت
مثله کردن قانون کار و تحديد هر چه بيشتر دامنه فقر و رواج کار قراردادي و لغواشتغال دائم ،مسخ و 

شمول آن ، جلوگيري ازمتشکل شدن مستقل کارگران ومخالفت و ممانعت با برپائي تشکل هاي مستقل 
کارگري ، پيگرد و بازداشت فعالين کارگري و نهايتا حاکم کردن قانون جنگل و هرج ومرج وتبديل کارگران 

  . ک کالم حق حيات آنان را مورد تهاجم قرار داده و مي دهد به برده را تعقيب کرده و در ي
گيرد که کارگران از هيچ يک از حقوق خود در دفاع از حقوق  اين محاکمات چند باره در حالي صورت مي

کوشد باگسترش ارعاب و سرکوب کارگران  از  رژيم از يک سو مي. صنفي و سياسي خود بر خودار نيستند
هاي گوناگون از  ات  آنان جلوگيري و آنان  را به تمکين وادارد  و از سوي ديگر ازراهافزايش دامنه اعتراض

  . تا آنان را در پراکندگي و بدون تشکل آسانتر سرکوب کند. کند متشکل شدن مستقل کارگران جلوگيري مي
هاي  ه خواستدهد ، پيروزي کارگران و دستيابي ب اما همين محاکمات وهمچنين مبارزات کارگران نشان مي

مبارزه براي ايجاد .اتحاد آنان و گسترش مبارزه مشترک و جمعي آنان است  و مطالبات آنان در گرو
  .ناپذير داردهاي کارگران پيوندي جدائيهاي مستقل کارگري با تحقق ديگر خواست تشکل

 ندانسته و به اين محاکمات  کارگران ايران نه تنها هيچ يک از اين اتهامات واهي را متوجه اين فعالين کارگري
  .اعتراض دارند، بلکه خواستار آزادي بي قيد و شرط و لغو احکام صادره در مورد آنان اند

ها و احزاب هاي کارگري و سازمان کميسيون کارگري سازمان فدائيان خلق ايران از همه فعالين وتشکل
کند به هر شکل ممکن براي عقب راندن رژيم و المللي  دعوت مي هاي کارگري بينها وتشکلسياسي و اتحاديه

  .   را تحت فشار قراردهندي اسالمي  جمهوري کارگرني فعالنيالغو احکام صادره در مورد  
  کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

        ۱۳۸۵آبان ۲۳
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 :تماس با روابط عمومي سازمان
 از رنامه هاي خود را به آدرسهاي زي

يكي از كشورهاي خارج براي ما پست 
  .كنيد

   :فرانسه سازمان درآدرس
AZAMI 
116 RUE DE CHARENTON 
75012 PARIS FRANCE  

  
  :نروژ   سازمان درآدرس

POST BOKS 6505 
RODELO KKA 
0501 OSLO  5 
NORWAY 
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  آدرس پست الكترونيكي

etehadefadaian@wanadoo.fr 

info@etehadefedaian.org 
   سازمان در انترنتصفحة آدرس 

www.etehadefedaian.org 
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