
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۸۵  دیارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱۴۱

  با تصويب قطعنامه شوراي امنيت
  مجازاتهاي ايران در سراشيب  
  . سازمان ملل قرارگرفت7 فصل 41 بند 

  رضا اكرمي
ها چانه زني ،باج گيري و باج دهي و تقسيم  چنانکه قابل پيش بيني بود  پس از ماه

ايران ،  فعاليت دو قطب  در بازار به حراج گذاشته  سهم شير،در ميان دول صاحب سهم 
 سازمان ملل به ۱۷۳۷  ارتجاعي و جنگ طلب در ايران و آمريکا به بار نشست و قطعنامه 

رسيد ،نهادي که تصميمات آن بر خالف تبليغات  اتفاق آراء به تصويب شوراي امنيت 
اي  فاقد  افلگيرانه  آنرا کاغذ پارهغفريبانه سران رژيم اسالمي ،که در واکنشي  عوام 

اعضاء آن هم اعتبار قانوني خواهد داشت و هم الزم   براي تمامي اند  کرده ارزش اعالم 
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 گذاري  موانع توليدوسرمايهرفع طرح  و اشتغال جديد 
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  دربارهكاتي ن
انتخابات خبرگان و  

شوراهاي اسالمي 
  شهر و روستا

برخالف برخي تفسيرها و ارزيابيهاي شتابزده *  
توان اين  هاي خارجي، نمي تحليلگران و يا رسانه 
شكست دارودسته احمدي نژاد را معادل شكست  
. مردم تلقي كرد» پيروزي«جمهوري اسالمي و يا  
اند،  شده» برنده«ي كه در برابر باخت اين دسته كسان 
نژاد  ي احمدي »اصولگرا«چنان كه ديديم، ديگر رقباي  

طرفداران  و، در بهترين حالت، آدمهاي رفسنجاني و يا 
نتوانسته است  جناح غالب رژيم، هر چند . خاتمي هستند

حكومتي را به  روند يكدست كردن بيشتر ارگانهاي 
قدرت اعمال نفوذ،  ببرد ولي از دلخواه خويش پيش 

و نظارت، امكانات  شوراي نگهبان، هيأتهاي اجرايي 
برخوردار است تا ديگر  به اندازه كافي . . . انحصاري و 

خود را از صندوقهاي رأي  عناصر و افراد وابسته به 
مجلس، دستگاه اجرايي و  بيرون بياورد و نه فقط 

رگان و اكثريت اكثريت مجلس خب دستگاه قضايي بلكه 
اسالمي شهر و روستا را همچنان در  غالب شوراهاي 

   . نگهدارد چنگ خود 
    9صفحه                          محمود بهنام

  

 وايروبي نفوروم جهاني 
تاثير آن بر روند کنوني 

  جهان
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با تصويب قطعنامه شوراي 
امنيت ايران در سراشيب 

 7 فصل 41مجازاتهاي بند 
  سازمان ملل قرارگرفت

 بقيه از صفحه اول
    
 رضا اكرمي 

 
بر مبناي  اين قطعنامه از جمله ايران و جامعه جهاني   
  :  فراخوانده شده اند تا 

هاي حساس  ايران بايد بدون تاخير، تمام فعاليت
هاي   متوقف كند كه شامل تمام فعاليتاش را يي هسته

ي تحقيق،  سازي، بازفرآوري در زمينه مربوط به غني 
هاي مربوط به آب سنگين  توسعه و كار بر روي پروژه

   . تحقيقاتي است از جمله ساخت رآكتور 
تمام كشورها بايد اقدامات الزم را به منظور   - 

غير جلوگيري از تامين، فروش و انتقال مستقيم يا 
توسط افراد خود انجام دهند  مستقيم از خاك خود يا 

كه اين امر شامل تمام موضوعات از جمله مواد، 
تواند در  مي هايي كه  تجهيزات، كاالها و تكنولوژي

يي و موشكي بالستيك ايران  ي هسته خدمت برنامه
   . قرار گيرد، باشد

دي ها و ديگر موارد اقتصا تمام كشورها بايد سرمايه  - 
يي ايران در  هاي هسته تواند در خدمت برنامه را كه مي

اين توقف . قرار گيرد، مسدود كنند موارد فوق 
هايي كه از سوي  ها در مورد افراد و شركت سرمايه

گيرد و بنا  صورت مي اند،  شوراي امنيت مشخص شده
بر تعريف شوراي امنيت آنها كساني هستند كه با 

تسليحاتي "هاي   سيستميي و يا هاي هسته برنامه
   .  ايران در ارتباطند"يي هسته 

از تمام كشورها خواسته شده است تا از آموزش   - 
يي قرار  هاي هسته هاي كه در ارتباط با برنامه ايراني

كنند، اين امر چه در داخل خاك  دارند خودداري 
   . ايران و چه خارج از آن ممنوع است

اش  يي گر ايران فعاليت هستهتاكيد بر اين نكته كه ا  - 
حل ديپلماتيك  تواند به راه را متوقف كند، اين امر مي

آوري  تضمين دسترسي ايران به فن و مذاكره براي 
   . آميز بينجامد يي صلح هسته

المللي انرژي اتمي خواسته  از مدير كل آژانس بين  - 
ي اين كه آيا ايران به طور   روز درباره60شده تا در 

تعليق و ديگر موارد ذكر شده در قطعنامه را   امر كامل
اجرا كرده است به طور موازي به شوراي حكام و 

   . دهد شوراي امنيت گزارش 
هاي قيد شده در  تاكيد بر اين نكته كه تمام تحريم  - 

اين قطعنامه بايد به محض اجراي الزامات قيد شده در 
ران، الزامات شوراي حكام از سوي اي قطعنامه و 
   . برداشته شود

در صورتي كه ايران به مفاد قيد شده در قطعنامه   - 
 7 فصل 41عمل نكند، اقدامات بيشتري بر اساس بند 

شود و در  ملل عليه ايران اعمال مي منشور سازمان 
 آينده  صورتي كه چنين اقداماتي الزم باشد، بايد در

   . باره تصميم گرفت در اين
بل پيش بيني بود تا كنون واكنش اما باز چنانكه قا

مسئولين جمهوري اسالمي ايران به اين قطعنامه نه 
در سياستهاي بحران آفرين خود ،  تأمل و باز نگري 

بلكه رجز خواني و تهديد به شتاب بخشيدن به روند 
آژانس بين المللي  غني سازي اورانيوم  و خروج از 

 نظارت انرژي اتمي و به خيال خود برداشتن كنترل و
  . است بين المللي بر طرحهاي ماجراجويانه آنها بوده 

مي دانيم روند كار اين پرونده فراز و نشيبهاي بسياري 
تا جائيكه به جناح كنوني حاكم . را طي كرده است 

تداوم فعاليتهاي هسته اي .مربوط مي شود  بر ايران 
،مخالفت با هر گونه توقف در روند غني سازي 

خالي اما شديد لفظي   كنار حمالت  تو اورانيوم ،در
عليه اسرائيل و كال دامن زدن به جو يهود ستيزي در 

جنگ و  هر مناسبت و باالخره نفت بر آتش كانونهاي 
خون ريزي در لبنان و فلسطين وعراق  ريختن ،به 

مهرورزي و نفت را بر سفره نيازمندان ايران « جاي 
،موضوع اصلي درسهاي اكابري محمود » گذاشتن  

احمدنژاد در سفرهاي استا ني اش گرديد و از حق 
همين رويه از سوي آ يت اله علي  نبايد گذشت كه 

خامنه اي رهبر رژيم نيز بارها مورد تأ ئيد و ستايش 
  .   قرار گرفت

اما در روند كار مذاكرات همين باند جمهوري 
روپائي كه اين بار اسالمي  با هيئت مذاكره كننده ا

 دنبال مي 1+5نمايندگي ازگروه  مذاكرات خودرا به 
كردند لحظاتي نيز پيش آمد كه انتظار تعد يل جو 

پيرامون توقف  عدم تفاهم و رسيدن به توافقي الاقل 
همزمان فعاليتهاي هسته اي ايران و انجام مذاكرات 

 به اضافه ايران كامال واقعي شده بود هر 1+5گروه 
 اتفاقاتي جنبي در سطح منطقه و آمريكا رخ نمي گاه 

داد و مسئولين جمهوري اسالمي به خيال خود شرايط 
    .  مراد خود نمي ديدند را بر وفق 

انتخابات آمريكا ،شكست جرج دبليو بوش در مجلس 
طرح احتمال مذاكره .نمايندگان و سناي اين كشور 

،كه در سوريه در ارتباط با بحرن عراق  با ايران و 
گزارش كمسيون ويژه گنگره آمريكا  پيشنهاد شده 

اله در مقابل تهاجم اسرائيل  حزب »   پيروزي .«بود ، 
به لبنان و بالخره بازي با برگ حماس درجنبش 

سرسختي مجدد  فلسطين را شايد بتوان از جمله عوامل 
حكومت ايران در مذاكرات دانست كه در كنار 

 رون شوراي امنيت محاسبه غلط از اختالفات د
   .   به نقطه موجو رااجتناب ناپذير ساخت رسيدن 

اگر تا ديروز مي شد انتظار داشت كه روند مذاكرات 
حتي در چارچوب كادر كنوني سياست گذاران و 

پرونده در ايران گشايشهائي حاصل شود  مجريان اين 
با تصويب اين قطعنامه كه با توجه به آنچه گفته شد 

بود،روشن است كه نمي توان  ذير شده اجتناب ناپ
كمترين انتظاري جز تشديد بحران و حتي احتمال 

  .  درگيري نظامي را از نظر دور داشت
سران رژيم جمهوري اسالمي بار ديگر فرصت حل 
مسالمت جويانه بحراني را كه خود در بروز و تشديد 

اما تغيير اين .داشته اند از دست دادند  آن نقش اساسي 
ست و باز گردان اعتماد در مناسبات ايران و سيا

صداهاي مخالف  شوراي امنيت ممكن است هر گاه 
با جريان حاكم بر ايران از هر سو بلند شود واظهار 

   .  نظر پيرامون آينده اين پرونده به مردم سپرده شود
مي دانيم همين روز ها دو انتخابات در ايران بر گذار 

ردم در پاي صندوقهاي شد پيرامون اهميت حضور م
طرف جناحهاي مختلف رژيم گرد و خاكهاي  رأي از 

بسياري صورت گرفت بدون اينكه اصلي ترين عناصر 
،اجتماعي و فرهنگي مردم در  زندگي  سياسي 

مطالبات و برنامه هاي كانديداهاكمترين نشاني داشته 
  .   باشد

بدون باز كردن چشم اندازي خارج از اين بازي 
،خارج شدن كشور از بحرانهاي موجود از جناحين 

درپراكنده گي . آن ناممكن است  جمله همين آخرين 
جنبشهاي سياسي و اجتماعي موجود انتظار معجزه 

روشن است بدون  نمي توان داشت، اما يك مسئله 
گشودن چشم اندازي دمكراتيك كه حق مردم را در 

روزهاي . تعيين سرنوشت خويش تأمين نمايد 
  .  تري در پيش روي مردم ما خواهد بوددشوار 
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   بي قانوني و هرج، مرج براي» قانون « 
 رفع طرح  و ي قرار دادهاي موقت وحمايت از اشتغال جديد سامانده  نگاهي به دوطرح

 گذاري موانع توليدوسرمايه
   كميسيون كارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  
 كار از سوي قانون» اصالح «  پيش نويس اول انتشار

با توجيهات و » ت امام زمان دول« جهرمي وزير كار 
ي پايه و اساس مبتني بر ايجاد كار، بادعا هاي اصوال 

يمات وتصمتوليد واشتغال ، به روشني بيانگر اراده 
جدي در راستاي تغيير و لغو تدريجي قانون وروابط 

 از سوي رژيم به جانبهكار وتعرضي گسترده و همه 
 و حقوق و آزادي هاي كارگران در تمامي عرصه ها

 بحران ساختارسرمايه داري به بارانتقال هر بيشتر 
روح و نگاه . دوش كارگران و زحمتكشان است 

ين پيش نويس بويژه در راستاي تامين امنيت ناظربرا
 براي سرمايه ارزانسرمايه، فراهم كردن نيروي كار 

داران خصوصي، دولتي و خارجي، تامين منافع 
 دولتي و دولت دارييهسرماسرمايه داران و سيستم 

بعنوان بزرگترين سرمايه دارو همچنين در راستاي 
ي سياست هاي تعديل اقتصادي اجرااعمال و 

 وونئوليبراليستي ، سياست هاي بانك توسعه جهاني  
 تجارت  سازمانصندوق بين المللي پول و پيوستن به 

  . جهاني است 
ين پيش نويس با مخالفت و مبارزه عليه آن از سوي ا 

 كارگري مانند  هيات مستقلران و تشكل هاي كارگ
موسسان سنديكاهاي كارگري ، سنديكاي كارگران 

، اتحاد كميته هاي كارگري ، كميته شركت واحد 
 گروه .روبر گرديد  ......پيگپري ، كميته هماهنگي

زيادي از كارگران و بازنشستگان در روزهاي دهم تا 
 .ع زدنددوازدهم آبان در مقابل مجلس دست به تجم

قانون كار و تعرض  »اصالح « كارگران  نسبت به 
رژيم به حق حيات و باز پس گيري حداقل هاي 

حتي تشكل .  دست آوردهاي آنان اعتراض كردند 
ي رقيب هاهاي كارگري دولتي وابسته به جناح  

ي كار ، به اسالمدولت مانند خانه كارگر، شوراهاي 
 كم رنگ داليلي چون اقدامات وزارت كار براي

 و حتي از ميدان به محدودكردن نقش اين تشكل ها ، 
 ساختن تشكل هاي دست ساز برپا ودر كردن آن ها  

و عناصر بسيج » جامعه اسالمي كارگران « از ميان 
  . يش نويس مخالفت كردند پبااين 

 اين همه كارگران نتوانستند به داليل گوناگون با 
اما  . وادارند عقب نشينيبهوزارت كار و رژيم را 

« درتعرضي ديگر در اوائل آبان ماه طرح ديگري بنام 

از سوي »  موانع توليد و سرمايه گذاري رفعطرح 
 مجلسكميسيون صنايع مجلس جمهوري اسالمي به 

 ماده اي 10ويژگي اين طرح . هفتم ارائه گرديد 
 رساني صورت اطالععليرغم آن كه در باره آن كمتر 

 اين كه آن : اول. ه نهفته است  نكتچهار گرفته ، در
 قانون اساسي چمهوري 85 چارچوب اصل درطرح  

 اصل اساسبر  .اسالمي مورد بررسي قرار مي گيرد 
مجلس نمي ....«  قانون اساسي جمهوري اسالمي85

تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي 
واگذاركند، ولي در موارد ضروي مي تواند اختيار 

يت اصل هفتادودوم به رعا از قوانين را با وضع بعضي
كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند ، در اين 

 مدتي كه مجلس تعيين مي درصورت اين قوانين 
نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب 

بايد تاكيد كرد . »  .  مجلس خواهد بود بانهائي آنها 
است  مصوبه هاي اين كميسيون ها در حكم قانون كه

 مي شود و ارجاعكه بطور مستقيم به شوراي نگهبان 
يرامون مدت زمان اجرايي پمجلس صرفا مي تواند  

 بنا بر آن چه كه  :دوم. مصوبات تصميم گيري نمايد 
يب رييس سابق اتاق بازرگاني تهران به خبرگزاري نا

ي اصالح قانون بررس« ايلنا در اين مورد گفته است 
موانع توليد نوعي حمايت كار در قالب طرح رفع 

 مجاس از اليحه اصالح و معادنكميسيون صنايع و 
پيش نويس اصالح قانون كار (بازنگري قانون كار 

زماني كه وزير  . است)وزارت كار  از سويشدهارايه 
 راكار موضوع اصالح و بازنگري در قانون كار 

مطرح كرد ، مدافعان تغيير قانون كارانتظار داشتند 
 شود ، اما در عمل برآوردهان هر چه زودتر خواسته ش

ثابت شد كه متقاعد كردن حاميان اين قانون نيازمند 
ي است كه اين امر از عهده وزارت كار خاصشگرد 

 وازاين رو اين طرح همان ترفند . ».خارج است 
شگردي است دولت و وزارت كار براي متقاعد 

 توسل ديگر بدان  كردن ديگر شركا و جناح هاي
اشاره به اين موضوع اهميت دارد كه براي . سته اند ج

 از طرح ارايه شده  بارهنمونه نايب رييس مجلس در 
شايد اين « . يد مي گويدتردسوي وزارت كار با 

  ».اصالحات بتواند به بهبود كار ها بيانجامد

آن كه اين طرح ، حق بيمه سهم سرمايه داران : سوم 
اين . هش مي دهد  در صدكا13و كارفرمايان را به 

خود به معناي محروم كردن كارگران از حقوق بيمه 
هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي و بيكاري ، لغو 
تدريجي قانون كار و حاكم كردن بي قانوني خواهد 
    . بود 

 معادن و صنايع كميسيون عضو "بزرگيان احمد"
 توليد موانع رفع خصوص طرح در  هفتم مجلس
 » گذاري  سرمايه و توليد موانع رفع طرح « در:    گفت
 7،  بيمه حق درصد 30 مجموع از كه شده بيني پيش

 13 و دولت توسط درصد 10,   شده بيمه توسط درصد
 نهايي تصويب با .شود پرداخت كارفرما توسط درصد
 پايان تا بيمه كارفرمايان سهم, توليد موانع رفع طرح
 يافت واهدخ كاهش درصد 13 به توسعه چهارم برنامه

  24/09/1385  ايلنا»
يكي از اعضاي كميسيون صنايع در  "حبيبي بهرام"

 موانع رفع طرح در  " .گويد باره اين طرح چنين مي
 با خواهد مي صنايع كميسيون ،گذاري سرمايه و توليد
 چتر گسترش و دولت به كارفرمايان تعهدات انتقال

بخوانيد بدون ( كار نيروي اجتماعي حمايتهاي
خوداري از حقوق و بيمه هاي اجتماعي و بر

بازنشستگي وبيكاري و لغو تعهدات سرمايه داران و 
 ،)تبديل قانون كار به قانوني توصيه اي ونه اجرايي 

 «و »پايدار توليد«،  سرمايه جذب براي را مناسبي شرايط
ايلنا دكن مهيا »مولد شغلي فرصتهاي ايجاد

16/08/138 «.  
 نيز مانند دو طرح ديگر آن كه اين طرح: چهارم 

اجازه فسخ قرارداد را به صورت يك جانبه و اخراج 
كارگران بي قيد و شرط به سرمايه داران و 

  .كارفرمايان مي دهد 
 پيش نويس با طرح رفع موانع ين طرحا مقايسه  در

يان م وزارت كارتمايز و تفاوت اصولي اول و دوم
اهيم كه درادامه بدان خو. آنها مشاهده نمي شود

 و آزادي حقوق  بهاما تعرض و تهاجم . پرداخت 
در حاليكه .  نمي شود ختمهاي كارگران به همين جا 
 رفع موانع توليد و طرح "بحث در مجلس در باره 

وزارت .  زده در جريان است شتاب "ي گذارسرمايه 
ي سامانده« دوم قانون كار را با عنوان  نويسكار پيش
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 در »ت از اشتغال جديد قرار دادهاي موقت و حماي
در اختيار رسانه ها قرار  انتشار و آن را دهم آذر ماه

  .داد 
هم اكنون بر اساس آمار هاي رسمي وزارت كار و 

 در صد 65گفته هاي شخص وزير كار بيش از 
كارگران به صورت قرار داد موقت وگروه زيادي از 

آنان  بدون برخورداري از حقوق بيمه هاي اجتماعي  
شستگي و بيمه بيكاري وديگر امتيازات ، با بازن

كمترين حقوق و بدون امنيت شغلي ، مشغول به 
حتي قرار است با تصويب ماده واحده اي . كاراند 

ازسوي مجلس هفتم تا پايان برنام چهارم كليه 
كارگران به صورت قراردادي و اشتغال موقت و بر 
ند اساس توافق شاغلين و كارفرمايان  بكاركرفته شو

  و از شمول قانون كار خارج شوند
 يادآوري اين نكته اهميت دارد كه وزارت كارو 

كارفرمايان و گروه هاي زيادي از سرمايه داران و 
تشكل هاي آنها در موافقت باقرار دادهاي موقت ، 
مدعي هستند كه اگر كارگر در استخدام رسمي و 

هد پائين خوا» بازده كار « . داراي اشتغال دائم باشد
آمد واز اين رو سرمايه داران و كارفرمايان رغبتي 

وزير كار در اين .  براي جذب تيروي كارندارد 
اصالح ساختار قرارداد هاي « . خصوص گفته بود

و نمي . موقت در كشور امنيت شغلي ايجاد نميكند 
تواند در بلند مدت پاسخگوي حل معضل اين 

  .قرارداد ها باشد 
رمايه داران و كارفرمايان ، كاهش حق السهم بيمه س

اجازه فسخ قراردادكار كارگران به شكل فردي و 
جمعي و صورت يك جانبه از سوي كارفرما از 

عالوه بر اين اجازه تعطيل .هدف هاي اين طرح است 
و يا تغيير بخش يا تمام كارخانه يا كارگاه در قالب 
طرح تعديل ساختاري و يا شرايط اقتصادي به 

در همين رابطه سرمايه .  داده مي شودسركايه داران
داران از آزادي بي قيد و شرط براي حذف تشكل 

  ..هاي كارگري برخودارخواهند شد 
 در " طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري"  

راستاي ايجاد محدوديت در مورد افزايش حداقل 
دستمزد ساليانه و همچنين درجهت بي اثر كردن 

 رسيدگي به دعاوي هيات هاي حل اختالف در
ومناسبات در محيط كارفي مابين كارگران و سرمايه 

اين . داران، وقانون زدايي هدف گيري كرده است 
طرح ناظر بر  محدود كردن اختيارات قانوني سازمان 
تامين اجتماعي، و دامنه بيمه تامين اجتماعي وبيمه 
بيكاري و بازنشستگي ولغو و حذف حداقل هاي 

در همين .   بهداشت محيط كارا ست استاندارد هاي 
نويس دوم   پيشرابطه مي توان به تغييراتي كه در

هاي  ساماندهي قرارداد"اصالح قانون كار با عنوان 
صورت گرفته   "موقت و حمايت از اشتغال جديد

اهداف ناظر بر هر دو طرح تفاوت . اشاره كرد 
  .بنيادي ندارند 

  
 اصل متن ماده دهم

 
در قانون » اصالحات « كه موضوع  » رفع موانع توليد وسرمايه گذاري «  رح متن ماده دهم ط

  .كار را دنبال مي كند 
  

 پذيرد مي صروت كار قانون در زير اصالحات -10 ماده
 :گردد مي اضافه زير شرح به تبصره سه كار قانون) 7 (ماده به - 1

 امور و كار وزارت توسط كه مخصوص فرم در و كتبي صورت به بايد روز سي از بيش با قراردادهاي - 3 تبصره
 .باشد گيرد، مي قرار طرفين اختيار در و تهيه مقررات و قوانين چارچوب در اجتماعي
 به كار پايان قانوني مزاياي كاركرد مدت نسبت به موقت قرارداد با كارگران به اند موظف كارفرمايان - 4 تبصره
 .نمايند پرداخت مزد آخرين ماه يك سال هر ماخذ
 شورايعالي توسط شده تعيين مزد حداقل از درصد ده حداقل موقت، قرارداد در كارگران مزد حداقل - 5 تبصره
 .بود خواهد بيشتر كار

 : شود مي اضافه) 10 (ماده متن به) ح (بند عنوان به ذيل بند - 2
 :قرارداد فسخ نحوه و شرايط - ح
 : شود اضافه كار قانون   )21 (دهما متن به) ز (بند عنوان به ذيل بند - 3
 .است گرديده بيني پيش قرارداد متن در كه نحوي به قرارداد فسخ - ز
 : شود مي اضافه كار قانون) 21 (ماده به زير شرح به) ح (بند - 4
 در گسترده تغييرات لزوم و سياسي اجتماعي، اقتصادي، شرايط اثر در كه ساختاري تغييرات و توليد كاهش - ح
 معادن و صنايع و اي حرفه و فني آموزش و كار سازمانهاي روساي  استاندار، از مركب هياتي تاييد با آوري فن

 .مربوطه واحد كارفرماي نماينده يا و كارفرما و واحد كارگران نماينده نفر يك و استان
 .يابد مي تغيير زير شرح به آن هاي تبصره و) 27 (ماده - 5
 مي كارفرمال نمايد نقض را كارگاه انضباطي هاي نامه آيين يا و ورزد قصور وظايف مانجا در كارگر گاه هر -

 نمودن جايگزين يا نباشد روز پانزده از كمتر آنها ميان فاصله كه كتبي تذكر دوبار حداقل ابالغ از پس تواند
 با معادل سابقه الس هر به نسبت به سنوات پرداخت همچنين و معوقه حقوق و مطالبات پرداخت و جديد كارگر
 اقدام قرارداد فسخ به نسبت محل اجتماعي امور و كار واحد نظارت تحت كارگر، به حقوق آخرين ماه يك
  .نمايد

 مراجع و نمايد شكايت اختالف حل فصل در مذكور مراجع به تواند مي هفته يك ظرف اخراجي كارگر -
 نشود داده تشخيص مقصر كارگر صورتيكه در و نموده رسيدگي شكايت به نوبت از خارج اند موظف مذكور
 و اوضاع و شرايط ساير و كارگر عائله و سن و مزد ميزان و كار مدت به توجه با تواند مي اختالف حل هيات
 تعيين خسارت عنوان به نكند تجاوز كارگر ساله دو مزد جمع از كه مبلغي فوق در مذكور وجوه بر اضافه احوال
 يا و بيكاري بيمه صندوق به 3/1 و كارگر به 3/2 نسبت به خسارت اين پرداخت به مخير كارفرما. نمايند

 .باشد مي االجرا الزم و قطعي مذكور هيات راي. بود خواهد كار به كارگر بازگردانيدن
  .گردد مي منظور عينا) 1 (تبصره عنوان به قانون) 27 (ماده) 2 (تبصره و حذف قانون) 27 (ماده) 1 (تبصره -

 )شود افزوده) 41 (ماده ذيل تبصره عنوان به يا (- 6 تبصره
 .گردد مي اضافه قانون) 30 (ماده تبصره جمله آخر به زير عبارت
 بيمه حق دريافت ميزان نامه آئين همچنين و فوق صندوق اساسنامه است موظف اجتماعي امور و كار وزارت
 كارگران به بيكاري بيمه حق پرداخت نحوه و مدت شرايط، و مورد اين در دولت مشاركت ميزان و بيكاري
 ماه سه ظرف را باشد مي بيكار شغلي مهارت كارت داشتن با سال يك از بيشتر كه كاري نيروي و دائم و موقت
 و تجهيزات و امكانات كليه فوق نامه آيين و اساسنامه تصويب از پس. برساند وزيران هيات تصويب به و تهيه

 .شود مي ار واگذ صندوق اين به بيكاري بيمه حساب به مربوط اعتبارات
 : گردد مي اضافه) 41 (ماده به زير شرح به) 3 (بند - 7 تبصره

 توسط شده تعيين مزد حداقل از كمتر درصد سي قانون اين) 112 (ماده) ب (بند مشمول كارآموزان مزد - 3
 بودجه در ساله همه را حوادث بيمه حق يا و مزد از بخشي است موظف دوظت. باشد مي كار عالي شوراي
  .نمايد پرداخت اجتماعي امور و كار وزارت توسط و منظور سنواتي
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 به شرح زير اضافه 3 تبصره  كار قانون7به ماده  : --1 
  : شود مي

 روز بايد به 30هاي با بيش از  قرارداد:  3تبصره 
صورت كتبي و در فرم مخصوص كه از سوي وزارت 

ر چارچوب قوانين و مقررات كار و امور اجتماعي د
گيرد باشد اجرا نشدن  تهيه و در اختيار قرار مي

  .تكليف فوق نافي حقوق كارگران نخواهد بود
 فوق تكليف اجراي عدم ( عبارت كردن اضافه  با

 اصوال و قانونا   )بود نخواهد كارگران حقوق نافي
 از سوي سرمايه  روزه 29 قراردادهاي تكرارمانع 

 كماكان دست كارفرمايان و  .هد شد نخواداران  
 وبا مزد كمتر از شفاهي  ،روزه 29 قراردادهاي براي 

 ي يايان كاربازيابدون مزا ميزان حداقل تعيين شده و
 بين از كامل طور به را كارگران شغلي امنيت و است 
   .رفت خواهد

شود و   قانون كار اضافه مي21به ماده ) ز(بند :  --2
همچنين تبصره ماده مذكور به تبصره يك تغيير يافته 

  : شود  آن به شرح ذيل الحاق مي2و تبصره 
كاهش توليد و يا تغييرات ساختاري كه در اثر : ) ز( 

الزامات قانون و مقررات يا شرايط اقتصادي، 
گسترده در اجتماعي، سياسي و يا لزوم تغييرات 

  . فناوري منجر به تعطيلي تمام و يا بخشي از كار شود
بايد به تاييد هياتي ) ز(موارد مذكور در بند : 2تبصره 

هاي كار و  مركب از استاندار يا معاون ايشان، سازمان
امور اجتماعي، صنايع و معادن، مديركل تامين 
اجتماعي، نماينده تشكيالت كارگري واحد و در 

، نماينده تشكيالت كارگري حائز صورت فقدان
  . اكثريت در استان، كارفرما و يا نماينده آن برسد

 ناظر بر چگونگي خاتمه و فسخ قراردادكار 21ماده  
  .است 

 ، و گروهيجمعي دسته اخراج  بر)ز(بر اساس بند  
 براساس پيش البته. شود مي زده تاييد مهركارگران 

 هاي بخش بهرا واحد كل  مي تواندومنويس 
 را جمعي دسته اخراج مجوز سپس و مختلف تقسيم

 . بخش هاي مختلف صادركرد  كارگرانبراي
مركب از استاندار يا معاون ايشان،  ( نفره 5 هياتقيناي

هاي كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن،  سازمان
مديركل تامين اجتماعي، نماينده تشكيالت كارگري 

  كارگرانكل تواند  يممورد اشاره در اين بند ) واحد
  .اخراج كند   يا كارگاه راكارخانه

هاي آن به شرح زير تغيير   و تبصره27ماده :  --3
  : يابد مي

هرگاه كارگر در انجام وظايف قصور ورزد و يا 
هاي انضباطي كارگاه را نقص كند كارفرما  نامه آيين
تواند پس از ابالغ حداقل دو بار تذكر كتبي كه  مي

 روز نباشد ضمن اطالع 15 آنها كمتر از فاصله ميان
 كار واحد و يا تشكل كارگري  به شوراي اسالمي

و پرداخت ) در صورت وجود(موجود در كارگاه 
مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات 

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

تواند به مراجع   روز مي10گر اخراجي ظرف كار
مذكور در فصل حل اختالف شكايت كند و مراجع 

 45اند خارج از نوبت و حداكثر ظرف  مذكور موظف
  . روز به شكايت رسيدگي كنند

در صورتي كه كارگر مقصر تشخيص داده نشود 
تواند با توجه به مدت كار و  مراجع حل اختالف مي
ه كارگر و ساير شرايط و ميزن مزد و سن و عائل

اوضاع و احوال طرفين اضافه بر وجوه مذكور در فوق 
مبلغي كه از جمع مزد دو سال كارگر تجاوز نكند به 

كارفرما مخير به پرداخت . عنوان خسارت تعيين كنند
مزد ايام بالتكليفي و بازگشت به كار كارگر اخراجي 
و يا پرداخت خسارت و جايگزين كردن كارگر 

راي هيات مذكور قطعي و الزم . استجديد 
  . االجراست

  . ماند  عينا باقي مي27ـ تبصره يك فعلي ماده 
چارچوب اجرايي و شرايط مذكور در  : 2 ـ تبصره 

اي است كه پيشنهاد  نامه ماده فوق براساس آيين
شوراي عالي كار و تصويب وزير كار و امور 

  . اجتماعي خواهد رسيد
 اخراج كارگران را بسيار 27در پيش نويس دوم ماده 

سهل وسريع گرديده و بدون هيچ نياز به پاسخگويي 
 به به  نهادي سرمايه داران مي توانند ، كارگران را

بند ها و روح . خراج كنند جمعي دسته و فردي شكل
پيش نويس دوم به گونه است كه مي تواند كارگران 
ج راحتي در زمان بيماري با توجه به آن بند ها اخرا

همچنين مي توان در مورد زنان كارگر در . كرد 
دوران بارداري ومرخصي هاي زايمان آنها را از كار 

 چنانچه به تشخيص هيات مذكور تمام .بر كنار كرد 
يا بخشي از كار تعطيل شود به همان نسبت مشمول 

  .شود خاتمه كار و مقررات بيمه بيكاري مي
نچه به  چناياد آوري اين نكته اهميت دارد كه

تشخيص هيات مذكور تمام يا بخشي از كار تعطيل 
شود به همان نسبت مشمول خاتمه كار و مقررات بيمه 

 .شود بيكاري مي
 30 ماده تبصره ذيل به "ه "بند شدن اضافه  :--4

 و نكرده اول نويس پيش به نسبت تغييري كار قانون
 نحوه در اساسي تغييرات با بيكاري بيمه صندوق اساسا

 شركا سهم و بيكاري بيمه مقرري ميزان و انزم, 
   .است شده سپرده كار وزارت به اجتماعي

  
درپيش نويس دوم در ارتباط با ) و ( در بند :  -- 5

  . قانون كار تغيرات ذيل صورت گرفته است 41ماده 
  در پيش نويس دوم اضافه وبند و  تبصره يك 3  بند

  . تغيير يافته اند 4
زد بايد با توجه به شرايط اقتصادي حداقل م : --3بند 

كشور تعيين شود و رابطه معناداري نيز با بهره وري 
  .داشته باشد

كمك هزينه كارآموزاني كه به همراه  : -- 4بند 
 درصد حداقل تعيين شده از 70اشتغال هستند، تا 

  .سوي شوراي عالي كار است 
شوراي عالي كارمي تواند با در نظر : تبصره يك  

 شرايط اقتصادي و اجتماعي براي مناطق گرفتن
مختلف و يا فعاليت هاي مختلف كشور ميزان حداقل 

  . مزد كارگران را تعين كند 
 علي رغم آن 3د بن ،41در اين پيش نويس در ماده   

بدان ، اند ين مادههم 2 و 1 و بند ناقض كه  اصوال
 شرايط "معيارقرار گرفتن. اضافه شده اند 

ن حداقل دستمزد مي تواند يه در تعيي"اقتصادي
قرار گيرد  هاي گوالگونتفسير تعريف ومورددلخواه 

 تعيين حداقل دستمزد با موضوع دادن پيوند همچنين .
دو مساله اي كه بر اساس نظر كارشنان (  وري بهره

و با تاكيد به ) .اقتصادي ارتباطي ميان آنها وجود ندارد
ادي و متن تبصره يك در مورد عامل شرايط اقتص

اجتماعي و تعين مزد به صورت منطقه اي، تعرض و 
  .   تهاجم دولت و سرمايه داران به وضوح عيان مي كند

تاكيد اين مطلب اهميت فراوان دارد كه در قانون كار 
اشاره و فعلي و در پيش نويس اول وزارت كار

در پش نويس .   كار آموز  دارد  " مزد "تصريح بر
 تصريح شده است 41ه ماده  مربوط ب4اول در بند  

 اين 112مزد كارآموزان مشمول بند  ب ماده « كه 
قانون سي در صد كمتر از حداقل مزد تعين شده 

اما در پيش نويس . توسط شوراي عالي كارمي باشد 
. تغيير يافته است " كمك هزينه " به  "مزد "دوم  

 در صد تعين گرديده 70افزون بر آن مقدار آن نيز تا 
 توجه با  واز اين رو. و مي تواند كمتر هم باشد است 

 براي  سني سقف كه 112 ماده "ب "بند  اصالح به
 از يك سو شاهد. است شده برداشته كارآموزي

گسترش چنين قرارداديي خواهيم بود و از سوي 
اين بند نيز در راستاي پايمال كردن  ديگرحذف

حقوق كارگران وبازگذاشتن دست سرمايه داران و 
دوره  كار « دولت براي پرداخت  مزد كمتر ودر

و تجاوز به حقوق كارگران و استثمارو » آموزي 
  . تشديد نرخ آن تظيم گرديده است 

تبصره يك اين ماده نيزدر راستاي منافع سرمايه داران  
و براي پرداخت مزد كمتراز ميزان تعيين شده از سوي 
 شوراي عالي كارو منطقه اي كردن مزد و حقوق

وبه صراحت پرداخت مزد برابر براي . كارگران  است 
  .كار برابر را نقض مي كند 

  
با دقت  ،جايگزين 96 ماده ر پيش نويس دوم د – 6
 و دامنه شمول ادغام گسترش تنظيم گرديدهتر كاملو

  سازمان تامين واحد هاي بازرسي  . استيافته
 كه محيط بهداشت سازمان , زيست محيط ,اجتماعي

  مستقل تشكيالت و مستقل وظايف شرح داراي اساسا
اداره كل « در . و فعاليت و نوع بازرسي  ويژه دارند 

،  ادغام» بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي 
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  ميسپرده كار وزارت به  آنهااختياراتليت ومسئو
موضوعات  تشخيصومعيار مالككار وزارت .شود

   .درچارچوب مسئوليت اين سازمان ها خواهد بود
اين تغيير ساختاردر راستاي انعطاف پذيري هرچه 
بيشتربراي كاهش تعهدات  قانوني سرمايه داران و 
دولت ، لغو مقررات در مناسبات كار، و فراهم كردن 
تسهيالت براي سرمايه داران ، كاهش استانداردهاي 

     .ايمني ، نظارت و بازرسي در محيط و شرايط كار
 
 تغييراتي در ارتباط با فصل درپيش نويس دوم --7

دراين پيش . ششم قانون كارصورت گرفته است 
نويس اساسا حق بر پايي تشكل هاي مستقل كارگري 

تشكل هاي رقيب حتي  اين طرح. پايمال شده است 
مانند خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كاررا 
نيزمحدود و يا براي از ميدان بيرون راندن آنها ودر 

هاي راستاي دولتي كردن هر چه بيشترهمين تشكل 
دولتي وكنترل و تسلط دولت ووزارت كار بر آن ها 

 انجمن هاي صنفي "دراين  پيش نويس  از. ميكوشد 
  كارگران يا كارفرمايان براي  ايجاد " نماينده "و يا "

از اين رو در پيش نويس . تشكل نام برده شده است 
دوم ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري علي رغم 

مي به مقاوله هاي پذيرش و تعهدجمهوري اسال
بنيادين سازمان جهاني كار مشكل تر و محدود ترشده 

براساس اين پيش نويس وزارت كار مي تواند از . اند 
ثبت تشكل هاي كارگري كه مورد قبول وزارت كار 

 .نباشد جلوگيري و براي فعاليت آنه مانع تراشي كند 
  
 قانون به 192 به ماده 2 و 1هاي  الحاقي تبصره : -- 8

 : شرح ذيل است
اخذ هرگونه اطالعات مربوط به كار، : تبصره يك

كارگر، كارفرما، نيرو و بازار كار صرفا در صالحيت 
وزارت كار و امور اجتماعي است و هيچ دستگاهي از 
جمله سازمان تامين اجتماعي حق مراجعه مستقيم و يا 
بازرسي براي اين امر را ندارند و در صورت داشتن 

ني براي در اختيار داشتن اطالعات صالحيت قانو
توانند از وزارت كار و امور  مذكور حسب مورد مي

  .اجتماعي مطالبه كنند
ها، موسسات دولتي،  كليه وزارتخانه: 2تبصره 

ها،  ها، سازمان  غير دولتي، دستگاه موسسات عمومي
ها، موسسات  ها، صندوق ها، بانك ها، شهرداري نهاد

هايي كه تحول قانون  تگاهاعتباري، بيمه و همه دس
نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از 
بخش دولتي، غير دولتي و خصوصي مكلفند 
اطالعات و آمار موردنياز وزارت كار و امور 
اجتماعي و اطالعات موضوع تبصره يك را در 

  . وزارت كار و امور اجتماعي قرار دهند
«  يد بر آن كه  با تاك  پيش نويس دوم  تبصره يك

هيچ دستگاهي از جمله سازمان تامين اجتماعي حق ...
 ».مراجعه مستقيم و يا بازرسي براي اين امر را ندارند 

عالوه بر آن كه ناقض حق بازرسي از كارگاه ومحل 
از سوي سازمان تامين اجتماعي كه اصوال .. هاي كار

نوع و جنس بازرسي آن با بازرسي هاي وزارت كار 
حذف بازرسي از سوي سازمان تامين .  است متفاوت

اجتماعي را در راستاي محدود كردن بارزسي ها در 
انطباق با منافع سرمايه داران و خواست هاي آنان و 
تشديد استثمار كارگران و محروم كردن آنان از 
حداقل هاي استاندارد هاي  ايمني و شرايط محيط 

 . كار دنبال ميكند
 سازمان حقوق نفي 192 ماده هب 2 و 1 تبصره الحاق 

خواهد  گر بيمه سازمان يك عنوان به اجتماعي تامين
 پيش نويس هدف چنگ انداختن دولت و .بود

 و ادغام آن در اجتماعي تامين سازمانسرمايه داران بر
وزارت كار و كاهش سهم بيمه كارفرمايان و تعهدات 
. آنان و دولت در برابر كارگران را دنبال مي كند

و   اين سازمان را مخدوشتعهدات ياجراي نتضما
 از را اين سازمان مطالبات چگونگي دريافت

   . در ابهام قرار مي دهد  دولتي و خصوصي كارفرمايان
روح حاكم بر اين سه طرح و اهداف ناظر بر آن ها 
در كلي ترين وجوه خود لغو تدريجي قانون كار و 

ردن اخراج تبديل آن به قانوني توصيه اي، فانوني ك
كارگران  به صورت فردي و گروهي بي هيج قيد، 
شرط و هيچ مانع حقوقي و قانوني و بدون  حداقل 
. هاي بيمه هاي اجتماعي ، بيكاري و بازنشستگي 

كتمان و سرپوش گذاشتن بر بي برنامگي و عدم 

رواج . توانايي در پاسخ به مساله بيكاري 
شتغال دائم ،  كارقراردادي و قانوني كردن آن و لغو ا

تعطيلي كارخانه ها و واحد هاي توليدي در قالب 
برنامه تغيير ساختاري براي فراهم كردن محيط امن 
براي سرمايه داران داخلي ، خصوصي و دولتي و 
خارجي و مهيا كردن انبوه كارگران بيكار به عنوان 

حذف و نقش جايگاه تشكل هاي . نيروي كار ارزان 
  .  مستقل كارگري

ش كارگري ايران در اين مبارزه مرگ زندگي جنب
تنها با مبارزه متشكل مي تواند سرمايه داران و رژيم 

هيچ يك ازحقوق . حامي آنها را به عقب براند 
كارگران براي يك زندگي شرافتمندانه و انساني 
بدون برپايي تشكل هاي مستقل كارگري بعنوان ابزار 

حظه اي، اين مبارزه حتي در صورت موفقيت هاي ل
امروز گسترده ترين تالش ها براي . پايدارنخواهد بود 

بر پايي تشكل هاي مستقل كارگري دروسعت 
  . كارگران ايران ضرورت اين مبارزه است 

                                                                              

  

 نامه به كارگران ونزوئال
  
  سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه: از
  دبير محترم فدراسيون سراسري سنديكاهاي كارگري ونزوئال: به
 

با درودهاي گرم به شما و از طريق شما به همه اعضاي انحاديه هاي كارگري وديگركارگران ونزوئال از 
الش در دفاع از آزادي منصور اسالو و حق آزادي همبستگي شما با سنديكاي كارگران شركت واحد و از ت

تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري كه در نامه ارسالي شما اعالم شده بود،سپاسگذاري صميمانه خود را اعالم 
  .مي كنيم

 
  دوست گرامي جناب دبير

 رئيس بدينوسيله از شما بعنوان يكي از عالقه مندان به حقوق كارگران ايـران درخواست ميكنيم از
جمهورمحترم ونزوئال كه با پشتيباني آراي كارگران و حمايت سنديكاهاي كارگري براي سومين باربه مقام 

رياست جمهوري ونزوئال انتخاب شده اند بخواهيد،با توجه به آنكه رئيس جمهوري و وزير كار دولت 
رانسبت به سنديكاهاي جمهوري اسالمي ايران كه ميهمان دولت شما هستند، بخواهند كه تعهدات خود 

كارگري ايران مطابق با حقوق بين الملل كارگران رعايت كرده ونسبت به پايان دادن به تعقيب ، دستگيري، 
سركوب، اخراج،زنداني نمودن اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران وبازگشت به كار 

ي از حق كار واز دريافت هرگونه دستمزد و حقوق اين كارگران كه بيش از يكسال است به ناحق و غيرقانون
  .محروم مي باشند، وظايف قانوني خود را در اسرع وقت بعمل آورند

 
  با آرزوي گسترش صلح ، عدالت و همبستگي روز افزون كارگران ايران و ونزوئال
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   آيا نشاني از  
  » ديپلماسي«

   قبل از جنگ 
در تالشهاي ديپلماتيك 

هاي اخير در  هفته
ارتباط با ايران ديده 

  شود ؟ مي
  

  رضا اكرمي
  

افزوده شدن بر شدت كالم مقامات كاخ سفيد و 
شخص رئيس جمهور آمريكا پس از تصويب قعطنامه 

ملل عليه برنامه هاي هسته اي  شوراي امنيت سازمان 
چرا كه بر . سالمي دور از ذهن نبود جمهوري ا

ايران  خالف سخنان تو خالي رهبران حكومت  در 
،صدها مانع از سر راه اجماع پانزده  عضو اين شورا 
برداشته  نشده بود كه چنين قعطنامه اي در قفسه هاي 

ديپلماسي «ملل خاك بخورد ،اما جهتي كه  سازمان 
است طي يك ماه اخير به خود گرفته » آمريكا 

توجه به تجارب  تفاوت بارزي با گذشته دارد و با 
پيش از اين، مي توان گفت زمينه هاي ورود در يك 

   . جنگ، تدارك ديده مي شود 
به نظر مي رسد دولت آمريكا اسا س را بر اين 
گذاشته است كه پاسخ مسئولين پرونده هسته اي ايران 

قرار است ،آنها هنوز در موقعيتي  از هم اكنون روشن 
ندارند كه به تعليق غني سازي اورانيوم تن در دهند 

اجرا ء و حتي  وبراي  شوراي امنيت نيزراهي جز 
   .تشديد مجازاتهاي بيشتر عليه ايران باقي نمانده است

به عبارت ديگردولت بوش از هم اكنون خود را در 
 شوراي امنيت 1737فاز قطعيت يافتن اين بند قعطنامه 

در صورتي كه ايران «: مي گويد كه قرار داد ه است 
عمل نكند، اقدامات     به مفاد قيد شده در قطعنامه

سازمان ملل   منشور 7 فصل 41بيشتري بر اساس بند 
شود و در صورتي كه چنين  مي   عليه ايران اعمال

  باره تصميم  آينده در اين اقداماتي الزم باشد، بايد در
   »  . گرفت 

 منتظر چنين آينده اي نشده ظاهرا جرج دبليو بوش
اعزام دو وزير . است و تصميم خود را گرفته است

يك دور سفر و ديدار با  خارجه و دفاع خود به 
همتايان و مقامات بلند پايه كشور هاي دوست و متحد 

قدرتهاي مهمي  آمريكا در منطقه خاورميانه و همچنين 
چون آلمان و ژاپن در همين راستا صورت گرفته 

چنانكه از البالي اخبار و گزارشات اين   .است

ديدارها مشاهده مي شود عليرغم  انكار اينجا و 
سفرها ،يارگيري  آنجاي اهداف مسالمت آميزاين دور 

 نظامي در شرايط دخالت نظامي آمريكا در –سياسي 
ايران جايگاه اصلي را داشته است و متأ سفانه بايد 

دست پر به كشور گفت هر دو وزير در اين زمينه با  
   .خود بازگشته اند 

مهر تأ ئيد زدن شش كشور عضو شوراي همكاري 
استراتژي « خليج فارس به اضافه  مصر و اردن بر

عراق ،كه مطابق تحليل بسياري  جرج بوش در »جديد 
از صاحب نظران عمدتا متوجه شدت عمل در قبال 

همين كشور ها  بررسي شرايط دفاعي  .ايران مي باشد 
دادن تضمينهاي  امنيتي الزم بدانها در وضعيت و 

فرضي حمله موشكي ايران ،فرستادن ناوگان دريائي 
،كه گفته مي شود به پدافند ضد موشكي مسلخ  جديد 

اند و كار حفاظت از صدور نفت در خليج فارس و 
خواهند گرفت ،ژست به جريان  درياي عمان را بعهده 

و فلسطين واحيانا انداختن مذاكرات صلح بين اسرائيل 
نظر اعراب و  برداشتن گامهاي عملي به منظورجلب 

كاستن از اهميت حضور ايران دراين جبهه وبالخره 
اقدام عملي در جهت محدود كردن حضور 

مأموران جمهوري اسالمي در عراق  نمايندگان و 
همگي بازتاب اين رويكرد جديد آمريكا ست و 

نامبرده طرف  ي ظاهرا در همه اين زمينه ها كشورها
   .مشورت بوده اند 

تالشهاي موازي مسئولين دولت اسرائيل نيزاز همين 
سفر اخير اهود المرت .سمت و سو برخوردار است 

كشور به چين  و همچنين وزير  نخست وزيراين 
امورخارجه او به ژاپن در اساس همين اهداف را 

بيشترين  البته در اين زمينه . تعقيب مي كرده است 
خود گرفته اند كه در سمت » دشمن«ره را ازسخنان به

رياست جمهور اسالمي ايران خوراك تبليغاتي آنها را 
   .   مي كند فراهم 

البته اين اقدامات به منظور سنگين كردن كفه ترازو 
در مذاكرات احتمالي بين آمريكا و سران جمهوري 

صورت گرفته باشد اما تشابه آنها  اسالمي نيز مي تواند 
 بويژه جنگ –با اقداماتي كه در آستانه دو جنگ 

اين   عليه حكومت صدام انجام گرفت –نخست
نگراني را افزايش مي دهد كه تا جائيكه به دولت 
كنوني آمريكا مربوط مي شودقرار است همه راه ها به 

درگيري نظامي جديد در منطقه ختم شود  ايجاد يك 
كه البته قرباني اصلي آن  مردم ايران مي باشند و 

نامبرده پاي بسياري از  احتماال  همچون همان جنگ 
كشورها ،بويژه پاي متحدين غربي آمريكا نيز به ميان 

   .كشيده مي شود 
اگر در جريان حمله اخير آمريكا در عراق بسياري از 

 اكثريت اعضاي شوراي امنيت در كشور ها ،بويژه
و متحدين محدودش قرار  مقابل دولت آمريكا 

گرفتند ، چنانكه مي دانيم به هنگام اشغال كويت 
كه  توسط صدام حسين جامعه جهاني يك صدا بود 

   .بايد هر چه زودتر به چنين اشغالي پايان داده شود 

عليرغم چنين اتفاق نظري اما از ابتدا ء راه حلها 
در حاليكه منافع كشورهائي چون فرانسه . ان نبوديكس

كه هنوز عليرغم  ضعيف ( شوروي  واتحاد جماهير 
از مسير جنگ و حتي ) شدن وجود خارجي داشت

ودر همين .  تضعيف حكومت صدام نمي گذشت 
راستا از تمام امكانات ديپلماتيك خود بهره گرفتند تا 

وها يش از شايد ديكتاتور پيشين عراق را به خروج نير
تشويق نمايند ،اما ارزيابي به شدت غير واقعي  كويت 

حاكمين بغداد از توان خود و احيانا بازي بر سر 
بين المللي كار را بدانجا  اختالف در صفوف نيروهاي 

كشاند كه بزرگترين ائتالف   پس از جنگ جهاني 
دوم عليه اين كشور شكل گرفت و  ظرف چند روز 

   .دود هوا شد» نظامي جهان پنجمين قدرت «اين  
امروز نيز تا جائيكه به ضرورت برخورد با طرحهاي 
هسته اي رژيم حاكم بر كشور ما مربوط مي شود 

سر سختي .شكل گرفته است  همان اتفاق نظر 
مسئولين جديد اين پرونده در ايران ،سخنان تحريك 

احمدي »  پرزيدنت «آميز رهبر رژيم و اراجيفي كه 
رسانه هاي غربي به هر مناسبتي مي دهد نژاد تحويل 

كمترين جائي براي كشورهاي درگير در اين پرونده 
نگذاشته است كه يك صدا خواهان توقف غني  باقي 

سازي اورانيوم و باز گذاشتن دست بازرسان آژانس 
رسي از تأ سيسات هسته اي  انرژي اتمي جهت باز 

 شوراي كه نمود بارز آن در اتفاق نظر.ايران گرددند 
اما امروز . شود امنيت با تصويب قطعنامه اخيرديده مي 

نيز نه منافع همه كشورهاي فوق در جنگ تأمين مي 
شود و نه بروز مجدد آن در منطقه پر آشوب 

را در جهت منافع بلند مدت خود از جمله  خاورميانه 
   .در مقابل آمريكا ارزيابي مي كنند 

فرانسه جهت تالش اخير ژاك شيراك رئيس جمهور 
اعزام نماينده اي ويژه به تهران ،هشدار رهبران چين به 

دبير شوراي امنيت جمهوري اسالمي و  علي الريجاني 
مسئول پرونده هسته اي مبني بر جدي گرفتن قطعنامه 

بتوان در چنين چارچوبي  اخير شوراي امنيت را شايد 
آيا رهبران رژيم اسالمي اين . مورد ارزيابي قرار داد 

مي يابند  هشدار ها و آن نقشه هاي جنگ طلبانه را در 
؟ يا منافع و تداوم حاكميت خود را در كشاندن 
كشور در جنگي خانمان سوز مي بينند ؟ سئواليست 

   .لحظه كنوني پاسخ آن روشن نيست  كه ال اقل در 
واقعيت اين است كه عملكرد نزديك به سه دهه 

ني باقي نمي حكومت ماليان ،  جائي براي خوش بي
بويژه نيروهاي اپوزيسيون جا  اما ما مردم ايران .گذارد 

دارد اوال مصالح و منافع كشورخود را فراتر از موضع 
زود همچون  در قبال حكامي بشناسيم كه دير يا 

ثانيا عمق . اسالف ضد مردمي اشان رفتني هستند 
خطري كه پيش روست را با گوشت و پست خود 

ها  سكوت و بد تر از آن همراهي با نمائيم نه تن لمس 
ماجراجوئيهاي رژيم را بر نتابيم بلكه به هر شكل 

نهادهاي ذيربط بين  ممكن ضرورت جلب اعتماد 
المللي از جمله سازمان انرژي اتمي و شوراي امنيت 

.                 سازمان بين الملل را به رهبران رژيم تحميل نمائيم 
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  گراني
 جزء اهداف 

  !است 
  

  
  محمود بهنام

  
هاي موسوم  ، در بحبوحه اجراي سياست1373در سال 

، هنگامي كه پيامدهاي قابل »تعديل اقتصادي«به 
ها،  ها، به ويژه تورم قيمت بيني اجراي اين سياست پيش

اي بروز كرده بود،  به صورت گراني شديد و گسترده
هوري وقت، ها، رئيس جم باني اصلي اين سياست

اي مطبوعاتي، اعالم  هاشمي رفسنجاني، در مصاحبه
منظور وي . است» گران شدن جزء اهداف«كرد كه 

از اين سخن، البته، آن است كه باال رفتن سطح 
ها، درخود برنامه  ها يا تورم قيمت عمومي قيمت

اقتصادي پنج ساله دولت هم پيش بيني شده و گراني 
و اين . تصادي استالزمه اجراي سياست تعديل اق

يكي از موارد معدودي بود كه رفسنجاني حقيقت را 
آورد، هرچند كه اين سخن نيز تمامي  بر زبان مي
زيرا كه گراني موجود در آن مقطع . حقيقت نبود

بسيار بيشتر از آن نرخ تورمي بود كه در برنامه پيش 
  . بيني شده بود

وج در آن زمان، واكنش اوليه رفسنجاني در برابر م
فزاينده گراني مايحتاج عمومي، انكار اين واقعيت 

اما بعد كه ابعاد مسئله  و اعتراضات مردم در اين . بود
باره به جايي رسيد كه ديگر انكار آن ميسر نبود و 
رئيس جمهوري ناگزير به پذيرش آن شد، آن را 

ولي . اعالم داشت» اجتناب ناپذير«و » جزء اهداف«
ها، و خصوصاً بين  ومتيوقتي كه دعواي ميان حك

، در مورد اين )مجلس چهارم(دولت و مجلس رژيم 
مسئله باال گرفت و هياهوي مقابله با گراني از هر 

كوشيد با نسبت » سردار سازندگي«طرف برخاست، 
تخريب بازار توسط «و يا » عوامل مخرب«دادن آن به 

تعزيرات «، و توسل دوباره به »اي سودجو عده
را هم خود » مبارزه با گراني«گي ، سردست»حكومتي

در نهايت نيز ، چنان كه ديديم، اين . در دست بگيرد

 50تشبثات كارساز نشد و نرخ تورم به سطح بيسابقه 
  .درصد رسيد

حال، بعد از گذشت بيش از يك دهه، و روي كار 
آمدن دولت احمدي نژاد، موج ديگري از تورم 

ها نيز، ها شروع شده و همان ماجرا فزاينده قيمت
رئيس جمهوري نه تنها . شود كمابيش، تكرار مي

كند بلكه  گراني شديد ارزاق عمومي را انكار مي
مدعي آنست كه نرخ تورم، طي يك سال اخير، چهار 

لكن انكار اين واقعيت !  درصد هم پائين رفته است
هاي ديگر، مانع از وجود  هم، مانند بسياري از واقعيت
و، فراتر . شود راي مردم نميآن و پيامدهاي شوم آن ب

تواند اين حقيقت را بپوشاند كه، به رغم  از اين، نمي
هاي  ها، گراني يكي از اهداف سياست همه لفاظي

  .دولت امام زمان  نيز بوده و هست
ها كه از اواخر سال گذشته و اوايل  رشد سريع قيمت

هاي اخير نمودي  سال جاري آغاز گرديده و در ماه
 يافته است، جدا از عوامل ساختاري كامالً آشكار

هائي است كه  اقتصاد ايران، عمدتاً معلول سياست
تأثيرات مستقيم . دولت جديد در پيش گرفته است

ها، از همان  ها بر روند تغييرات قيمت اين سياست
ابتدا، از سوي اقتصاددانان و حتي برخي از كارشناسان 

تي كه با بيني و مطرح شده بود، اما دول دولتي، پيش
آوردن «اي چون  طرح و تبليغ شعارهاي عوامفريبانه

، در تعقيب مقاصد »هاي مردم پول نفت بر سر سفره
خاص سياسي و اقتصادي خويش است، طبعاً، به اين 

  .گونه هشدارها هم وقتي ننهاده است
و پولي دولت ) اي بودجه(هاي مالي  سياست
 بودجه نژاد و مجلس حامي آن، كه ارائه متمم  احمدي

 و چگونگي تنظيم و تصويب بودجه سال 1384سال 
ها،  بانك) سود(جاري، تعيين دستوري نرخ بهره 

اختصاص بخش بزرگ ديگر از منابع بانكي به 
حساب ذخيره «تر از  تسهيالت تكليفي، برداشت وسيع

، فروش بيشتر ارز و تزريق هرچه بيشتر ريال به »ارزي
ز آنهاست و مجموعاً ها و نمود بار اقتصاد، از نمونه

» نقدينگي بخش خصوصي«باعث رشد خيلي سريع 
شود، زمينه ساز اصلي  در اقتصاد ركود زده ايران مي

وقتي كه . هاست موج تازه گراني يا تورم قيمت
ماندگي و از هم  شالوده توليدي اقتصاد دچار عقب

گسيختگي است و ركود مزمني همچنان بر 
 وقتي كه حجم هاي اقتصادي حاكم است، فعاليت
گذاري در اقتصاد ايران بسيار محدود است و  سرمايه

ها و شعارهاي اين دولت هم  به واسطه سياست
ها از كشور شتاب  محدودتر شده و خروج سرمايه

يابد، و در يك كالم، زماني كه اقتصاد  افزونتري مي
كشور توان جذب تزريق ناگهاني حجم عظيم 

سطه و قطعي اين كار، نقدينگي را ندارد، نتيجه بالوا
در شرايطي كه . هاست تورم لجام گسيخته قيمت

مجموعه ظرفيت توليد داخلي توان پاسخگوئي به 
تقاضاي شديداً باالرفته داخلي ندارد، تنها راه باقي 

ها،  مانده جهت جلوگيري از افزايش شديد قيمت
اما واردات از خارج نيز، كه . توسل به واردات است

سابقه  دولت احمدي نژاد، به رقم بياز هنگام تصدي 
 ميليارد دالر در سال بالغ گشته است، به داليل 40

 مانع از -توانست  و نمي–گوناگون، نتوانسته است 
در وضعيتي كه نهادها، . بروز موج گراني جاري شود

ها و افراد، به صورت انحصاري يا نيمه  ارگان
سياري انحصاري، بر واردات و يا توزيع عمده داخلي ب

از كاالها، و خصوصاً ارزاق عمومي، چنگ 
اند، آشكار است كه افزايش سريع تقاضاي  انداخته

داخلي دولتي يا خصوصي، مساعدترين زمينه را براي 
هاي گزاف فراهم  احتكار، گراني و سودجوئي

در چنين شرايطي، پيداست كه افزايش . آورد مي
اندك در دستمزدها و يا درحقوق و مستمري 

نشستگان هم بالفاصله به وسيله موج جديد گراني باز
شود و اثرات خانمان برانداز تورم بر مزد و  بلعيده مي

حقوق بگيران و اقشار متوسط جامعه همچنان بر جاي 
و چنين است كه بخش عمده افزايش . ماند مي

هاي بودجه ساالنه به صورت تقسيم غنائم در  هزينه
و از ( حامي دولت هاي بين باندها، نهادها و ارگان

. آيد و وابستگان آنها در مي) جمله سپاه و بسيج
ها و  اي از ژست بديهي است كه، در اين ميان، پاره

و » صندوق مهر رضا«اقدامات دولت نظير ايجاد 
و يا طرح شعارهائي چون » سهام عدالت«توزيع 

هم معنائي جز دغلبازي و » مبارزه با مفاسد اقتصادي«
  .نداردفريبكاري آشكار 

هاي مسئوالن دولتي تنها به اين گونه  اما دغلبازي
آنها اساساً منكر . شود ها ختم نمي اقدامات و حرف

به حساب » گراني القائي«شوند و يا آن را  گراني مي
كند كه  سخنگوي دولت مرتباً تكرار مي. آورند مي

ها را  افزايش قيمت«و يا » تورم كنترل شده است«
و زماني هم كه سؤاالت و انتقادات . »ايم كنترل كرده
ها نسبت  رسانه» جو سازي«شود آن را به  افزون مي

اين موج «: چنان كه احمدي نژاد اعالم كرد. دهند مي
هاي ملي و غير ملي در طول چند ماه  از سوي رسانه

گذشته به موضوع گراني دامن زده است و در جهت 
د كه كنن ناتوان نشان دادن دولت طوري جو سازي مي

گوئي قرار بوده است دولت در طي يك سال تورم را 
و در جائي ديگر، راجع . »صفر يا گراني را محو كند

در حالي كه در «: گفت» بهار آزادي«به گراني سكه 
ها  آن زمان باالترين نرخ فروش سكه توسط بانك

 هزار تومان بود، در برنامه صبحگاهي تلويزيون با 165
 هزار 210 قيمت سكه به هيجان خاصي از افزايش

  . »شد تومان صحبت مي
ولي گراني و روند فزاينده آن چنان بود كه، به رغم 
انكارهاي مسئوالن دولتي، ديگر سردمداران حكومتي 

گذشته از مطبوعات . گيري كرد را ناگزير به موضع
حكومتي، نمايندگان مجلسف مسئوالن قضائي و 

 اين مسئله و رژيم هم ناچار به اعترافات به» رهبر«
از آن پس، . گراني شدند» مهار«جوئي براي  چاره

و يا » مقصر كيست؟«اي پيرامون اين كه  هياهوي تازه
كرد، آغاز » مبارزه«توان با گراني  اين كه چگونه مي

  11       بقيه در صفحه .گرديد
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  نكاتي درباره 
   انتخابات خبرگان و شوراهاي اسالمي شهر و روستا

  محمود بهنام
  

برگزاري انتخابات در جمهوري اسالمي به نمايشي 
آنچه از دور به چشم . تكراري تبديل شده است

، بيشتر به مضحكه »غيرخوديها«اغلب ناظران، يعني 
ها، ي، يعني حكومت»خوديها«ماند، از نگاه  مي

ت سخت، كه هر از چندگاهي آنها را به ايس معركه
انتخابات . خواند رويارويي و زورآزمايي فرا مي

رژيم، انتخابات » خبرگان«چهارمين دوره مجلس 
سومين دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا، و 

در سه حوزه (اي مجلس رژيم  دوره انتخابات ميان
 آذر 24، كه به طور همزمان در )تهران، اهواز و بم

اين . زار گرديد نيز از اين قاعده مستثني نبودندبرگ
انتخابات هم اساساً غيردمكراتيك و بيگانه با اراده 
آزاد و خواستهاي واقعي اكثريت وسيع مردم ايران 

در واقع، رژيم حاكم كه با مقوله انتخابات . بودند
آزاد، رقابتي و سالم هيچگونه سازگاري ندارد، خود 

هايي  اي چنين نمايشنامه ورهرا ناگزير از برگزاري د
بيند تا، به تصور خود، هم مشروعيتي براي خود  مي

در انظار داخلي و خارجي كسب كند و هم، به 
صورت مقطعي، كشمشكهاي پايان ناپذير دستجات 

» رقابت«بنابراين، تنها . دروني خود را فيصله بدهد
» ها خودي«موجود در اين گونه انتخابات، در ميان 

ن نيز، طبق شواهد و عملكردهاي موجود است كه آ
با اينهمه، تدارك، برگزاري و نتايج . منصفانه نيست

شود، بر  آن چيزي كه به نام انتخابات عرضه مي
تأثير  هاي مردم و آينده جامعه ما بي سرنوشت توده

هايي كه از  نبوده و نيست، و تغييرات و جابجايي
رهگذر اين انتخابات در توازن قواي درون 

شود، طبعاً، بر مسير تحوالت  حكومتي حاصل مي
گذارد، از اين رو نيز نكات و  آتي تأثير مي

 آذرماه مطرح 24مالحظات زير پيرامون انتخابات 
  .شود مي
  
اين انتخابات نيز، طبق معمول، مصون از  -1
پيش از انتخابات، يا حذف و رد » انتخابهاي«
وراي تعداد زيادي از نامزدها به وسيله ش» صالحيت«

كه در مورد انتخابات (نگهبان، هياتهاي نظارت 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا، در اختيار اكثريت 

) وزارت كشور(و هياتهاي اجرايي ) مجلس است
 500در انتخابات مجلس خبرگان، نزديك به . نبود

 نفر از 240نفر نامزد شده بودند كه صالحيت حدود 
ندگان فعلي اين و از آن جمله سه تن از نماي( آنها 

 نفر جهت 150رد شد و، نهايتاً، حدود ) مجلس

.  نماينده مجلس خبرگان تأييد شدند86انتخاب 
بدين ترتيب، در برخي از استانها، تعداد داوطلبان 
تأييد شده برابر با تعداد سهميه نمايندگان آنها بوده 

لكن، براي . و، در واقع، هيچ انتخابي در كار نبود
اي نگهبان چند تن از نامزدهاي حفظ ظاهر، شور

تأييد شده را از جاهاي ديگر به آن استانها اعزام 
چنان كه مثالً در استان گلستان، كه تعداد ! كرد

داوطلبان تأييد شده باقي مانده فقط دو نفر و معادل 
تعداد نمايندگان اين استان بود، شوراي نگهبان دو 

به آنجا نفر ديگر از كانديداهاي ساير استانها را 
در ميان نامزدهاي شوراي اسالمي . اعزام داشت

شهرها و روستاها نيز، گروه زيادي و از جمله 
هاي سرشناس اصالح طلبان  اي از چهره عده

حكومتي، توسط هيأتهاي اجرايي و نظارت در 
با هم طبق . ، حذف شدند»صالحيت«مرحله بررسي 

سنت معمول جمهوري اسالمي، چند روز پيش از 
ري انتخابات، سن قانوني انتخاب كنندگان برگزا

توسط مجلس ) در انتخابات شوراهاي اسالمي(
 . سال افزايش يافت17 سال به 15رژيم از 
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يا » تجميع انتخابات«جمهوري اسالمي در اين باره، 
برگزاري همزمان انتخابات مجلس خبرگان و 

 زيرا كه، بر مبناي . آذر بود24شوراهاي اسالمي در 
بايست  مدت دوره نمايندگي، انتخابات خبرگان مي

يك ماه پيش از آن، و انتخابات شوراهاي اسالمي 
. شد برگزار مي) 1385اسفند (سه ماه پس از آن 

ضمناً، پيشنهاد وزارت كشور دولت احمدي نژاد (
هم، در ابتدا، اين بود كه هر دوي اين انتخابات، به 

 مجلس هشتم، در سال آينده برگزار عالوه انتخابات
!). هر سه انتخابات يكجا كنده شود» كلك«شده و 

در هر حال، از آنجا كه انتخابات خبرگان رژيم 
اعتناي غالب مردم روبرو بوده و  همواره با بي

انتخابات شوراهاي اسالمي در دوره پيشين هم با 
كمترين اقبال رأي دهندگان مواجه شده بود، نيت 

تالش » تجميع«ردمداران حكومتي از اين اصلي س
بود و در اين زمينه » تنور انتخابات«براي گرم كردن 

هم توافق ضمني بين جناحهاي رقيب درون 
مبناي اين مصالحه . حكومتي صورت گرفته بود

دروني جهت باال بردن ميزان مشاركت در انتخابات، 
آن بود كه دار و دسته رفسنجاني و اصالح طلبان 

ي فعاالنه در انتخابات خبرگان شركت جسته حكومت

و ديگران را هم به اين كار تشويق كنند و، متقابالً،  اجازه 
 براي انتخابات اي داشته باشند كه نامزدهاي تأييد شده

معرفي ) خصوصاً در شهرهاي بزرگ(شوراهاي اسالمي 
كرده و سهمي از كرسيهاي اين شوراها را به دست 

جناح رفسنجاني در انتخابات بر اين اساس، . آورند
خبرگان فعال بوده و نقشي هم در تعيين فهرست ارائه 

جامعه روحانيت مبارزه و جامعه (» جامعتين«شده به وسيله 
و . براي مجلس خبرگان برعهده داشت) مدرسين حوزه

اي  آن دسته از طرفداران خاتمي هم كه ليست جداگانه
هرست مذكور براي اين انتخابات ارائه نكردند، از ف

اما طرفداران گروه احمدي نژاد ليستي از . حمايت نمودند
نامزدهاي خبرگان داده بودند كه هرچند اغلب آنها همان 

بود ولي ، مثالً، در استان تهران » جامعتين«افراد فهرست 
بود، اكثر » روحاني) حسن(و ) رفسنجاني(منهاي هاشمي «

خل و خارج نيروها و جريانات اپوزيسيون رژيم، در دا
كشور، در جهت تحريم و يا عدم شركت در انتخابات 

ها و  برخي از گروه. گيري كرده بودند  آذر موضع24
سازمان دانش آموختگان ايران «جريانات داخلي، مانند 

گيري مشخصي  نيز موضع) ادوارتحكيم وحدت(» اسالمي
درباره شركت يا عدم شركت در اين انتخابات نكرده و 

توصيه به عدم رأي به ) رد شوراهاي اسالميدر مو(تنها 
 . كرده بودند» اقتدار گرايان«
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مشاركت در اين انتخابات، به روال مرسوم، و حتي پيش 
از آن كه آماري رسمي در اين باره منتشر شود، صحبت 

اي ديگر، »حماسه«مردم، خلق » حضور پر شكوه«از 
، از جانب گردانندگان و . . .و » ناندلسردي دشم«

هاي حكومتي از  رسانه. بلندگوهاي تبليغاتي رژيم بود
 ميليون نفر در انتخابات و نسبت 30 يا 28شركت 

زدند،   درصدي واجدين شرايط، حرف مي60مشاركت 
گيري، هنوز   در حاليكه با گذشت سه روز از پايان رأي

تأخير در اعالم . دتعداد كل آرا هم رسماً اعالم نشده بو
ارقام و نتايج رسمي نيز، جدا از دعواهاي دروني براي 
دستكاري و جابجايي آراي مأخوذه، بيانگر ترفند ديگري 

حضور با «براي جا انداختن تبليغات رژيم در مورد 
اگرچه برگزاري همزمان دو انتخابات، و . بود» شكوه

ت ويژگيهاي رقابتها و مسائل محلي مؤثر در انتخابا
تواند عاملي براي  شوراهاي اسالمي شهرها و روستاها مي
هاي رأي گيري  كشاندن بخشي از رأي دهندگان به حوزه

ها هم  و بر همين اساس، در بسياري از حوزه(باشد 
مجريان انتخابات، شركت كنندگان را ناگزير به اخذ 



 ۱۴۱  ۱۳۸۵ دی اتحاد كار  
 

    صفحه  
 

10

برگه رأي و شركت در انتخابات خبرگان، و سپس 
) كردند  شوراهاي اسالمي ميرأي دادن در انتخابات

و هرچند كه، به گفته شاهدان عيني در حوزه 
انتخابيه تهران، رجزخوانيها و ادا و اطوار آدمهاي 

اي و احمدي نژاد، در همان روز اخذ آرا،  خامنه
هايي از مردم را تحريك به مقابله و دهن  گروه

كجي به آنها و حضور در پاي صندوقها كرد، ميزان 
م شده به وسيله مسئوالن حكومتي مشاركت اعال

به عنوان . مغاير با واقعيات و كامالً اغراق آميز است
مثال، بر پايه آمار اعالم شده توسط وزارت كشور 

تعداد دارندگان حق رأي در ) 1384در خرداد (
 ميليون نفر بوده، و كل 2/8استان تهران بيش از 

ه آراي مأخوذه در انتخابات خبرگان اين استان، ب
 ميليون رأي بوده كه 2 /1گفته وزير كشور، حدود 

 درصد را به دست 25ميزان مشاركتي در حدود 
تعداد واجدين شرايط در شهر تهران، در . دهد مي

 ميليون نفر بوده، در حاليكه رقم 5/5همان تاريخ 
رسمي كل آراي اخذ شده در انتخابات شوراي 

.  ت ميليون رأي بوده اس8/1اسالمي تهران حدود 
نمونه ديگر شهر تبريز است كه دارندگان حق رأي 

 ميليون بوده ولي عده شركت 1/1در آن بيش از 
 24كنندگان در انتخابات شوراي اسالمي آن، در 

.  هزار نفر اعالم گرديده است380آذر، حدود 
گذشته از اينها، به گزارش خود وزارت كشور، در 

روستاها، به ها، به ويژه در برخي از  تعدادي از حوزه
دليل نبود داوطلب به تعداد كافي و يا حذف بخشي 
از داوطلبان، تعداد نامزدها كمتر از نمايندگان 
شوراهاي محلي بوده و بنابراين انتخاباتي برگزار 

 .نشده است
تقلبات و تخلفات آشكار در جريان  -4

تدارك، برگزاري، اخذ و شمارش آرا نيز كماكان 
ابات بوده، هرچند كه يكي از ويژگيهاي اين انتخ

چنين نمايشهاي انتخاباتي، اساساً، محدود و منحصر 
مسئول و ناظر و، . بوده و هست» خوديها«به حوزه 

كاره انتخابات مجلس خبرگان و  در واقع، همه
اي مجلس، از ابتدا تا انتها، شوراي نگهبان  دوره ميان

بوده كه عملكرد ضد دمكراتيك و جانبدارانه آن 
. كار بوده و نيازي به توضيح بيشتر نداردكامالً آش

دستكاري در شمارش آراي خبرگان استان تهران 
چنان آشكار بوده كه مثالً همزمان با شمارش آراي 
تعداد بيشتري از صندوقها، تعداد آراي بعضي از 

يافته، و مضحكه اين انتخابات  كانديداها كاهش مي
گزاري مسئوليت بر. كرده است را به خوبي برمال مي

انتخابات شوراهاي اسالمي در اين دوره با وزير 
) معاون سابق فالحيان(كشور، مصطفي پورمحمدي 

، مجتبي »ستاد انتخابات وزارت كشور«و رئيس 
. بود) اللهي احمدي نژاد مرشد حزب(هاشمي ثمره 

تأخير طوالني در اعالم ارقام و نتايج شمارش آرا، 

ناظران برخي همان طور كه اشاره شد، راه ندادن 
هاي رأي و يا شمارش  جريانات و كانديدا به حوزه

آرا، باز شدن پلمب تعدادي از صندوقها، تقلبات 
از جمله موارد . . . و » عناصر غيرمسئول«توسط 

دخالتها و تخلفات مسئوالن بوده كه در مطبوعات 
در اين دوره، . حكومتي نيز بازتاب يافته است
اي اسالمي به شمارش آراي انتخابات شوراه

صورت ) با استفاده از كامپيوتر(اي  صورت رايانه
اي براي دستكاري  گرفته و همين نيز خود وسيله

هاي داخلي،  به گزارش رسانه. بيشتر شده است
تعدادي از صندوقهاي رأي در جريان انتقال  از 

اي گم شده و  ها به مراكز شمارش رايانه حوزه
د كرد كه صداي اعتراض مهدي كروبي را بلن

از نكات عجيب اين انتخابات اين بود كه «: گفت
شد،  صندوقهايي كه به سايتهايي بايد انتقال داده مي

سؤال . مدتي گم و بعد از  مدتي پيدا شدند
اينجاست كه مگر صندوق رأي تغار ماست است 

 !؟» كه گم و بعد از مدتي پيدا شود
درباره نتايج اين انتخابات و توزيع  -5

 ادعاهاي متناقضي از سوي دستجات كرسيها هم،
وزير كشور . شود مختلف رژيم مطرح شده و مي

دولت احمدي نژاد مدعي است كه در انتخابات 
در كل كشور » اصولگرايان«شوراهاي اسالمي، 

 درصد آرا 70حائز اكثريت شده و در مراكز استانها 
اما مرتضي حاجي، سخنگوي . اند را به دست آورده

كند كه اين  ادعا مي» صالح طلبانستاد ائتالف ا«
 325 درصد تعداد انتخاب شدگان در 40» ائتالف«

در اين ميان، . شهر را به خود اختصاص داده است
رسد اينست كه طيف اصالح  آنچه مسلم به نظر مي

كه در اولين ) »جبهه دوم خرداد«يا (طلبان حكومتي 
دوره انتخابات شوراهاي اسالمي اكثريت اين 

ز آن خود كرده و در دومين دوره انتخابات شوراها ا
آنها، يا خود كنار كشيده و يا با خفت و خواري 

اند  كنار گذاشته شده بودند، در اين دوره توانسته
نمايندگاني را به شوراهاي اسالمي شهرهاي بزرگ 

بفرستند، هرچند كه اكثريت ) و از جمله تهران(
هاي  دستهغالب اين نهادها همچنان در اختيار دار و 

، »مؤتلفه«شامل جنتي، (اي  مختلف جناح خامنه
باقي مانده ) نژاد و غيره قاليباف، چمران، احمدي

قابل توجه است كه در بسياري از شهرها كه . است
تركيب آراي منتخبين اعالم گرديده، افراد انتخاب 
شده با نسبت بسيار پاييني از آرا به شوراها راه 

ران، تعداد آراي نماينده اول شوراي در ته. اند يافته
 تا 10 هزار رأي، يعني 600اسالمي شهر فقط حدود 

 درصد واجدين شرايط، طبق آمار رسمي بوده 12
نكته قابل توجه ديگر در شرايط حاكم بر . است

جامعه، انتخاب تعدادي از داوطلبان زن، از 
جناحهاي مختلف، به عنوان نماينده اول شوراهاي 

 شهرهاي شيراز، اراك، اردبيل و برخي اسالمي، در
 . جاهاي ديگر بوده است
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از آنست كه، صرفنظر از كنار گذاشته شدن چند تن از 

طلب، تغيير چنداني در تركيب  وابستگان جناح اصالح
اين نهاد به وقوع نپيوسته است و اكثريت وسيع آن را 

تشكيل » رهبر« حامي و طرفدار همچنان آخوندهاي
» جامعتين«در واقع، همان فهرستي كه به وسيله . دهند مي

با توافق و تباني سردمداران اصلي رژيم تعيين و ارائه شده 
سؤال . بود، اكثريت غالب خبرگان را در اختيار دارد

اصلي راجع به تركيب اين مجلس، در انتخابات اخير، 
ني و همفكران وي از اين درباره حفظ و يا حذف رفسنجا

به عبارت ديگر، بعد از رسوايي گسترده . نهاد بود
انتخابات رياست جمهوري در خرداد سال گذشته و 

، مسئله اين بود كه آيا »خداوند«شكايت رفسنجاني به 
تر كردن آن،  جناح غالب رژيم، در تالش براي يكدست

س اقدام به بيرون راندن رفسنجاني و طرفدارانش از مجل
خبرگان خواهد كرد يا نه؟ چگونگي تدارك و نتايج اين 

اي، با توجه به  دهد كه جناح خامنه انتخابات نشان مي
هاي خارجي جمهوري  مالحظات داخلي و درگيري

اسالمي، نخواسته و يا نتوانسته است نايب رئيس خبرگان 
را كنار بگذارد و، به عالوه، تقالهاي دسته احمدي نژاد 

ينه به جايي نرسيده و بلكه نتيجه معكوس به هم در اين زم
 ميليون 5/1هاشمي رفسنجاني با حدود . بار آورده است

با (رأي به عنوان نماينده اول خبرگان در استان تهران 
 هزار اختالف رأي با نفر دوم، امامي 500بيش از 
 هزار 880مصباح يزدي با . معرفي گرديده است) كاشاني

زار رأي به عنوان نفرات ششم و  ه844و حسن روحاني با 
 هزار رأي به 518هفتم، و محمد حسن مرعشي با حدود 

عنوان نفر شانزدهم خبرگان در اين استان اعالم شده 
 ميليوني رفسنجاني، 5/1قابل توجه است كه آراي . است

 درصد كل 20به عنوان نفر اول خبرگان، نيز حتي به 
 . رسد نميدارندگان حق رأي در حوزه استان تهران 

دراين انتخابات، ائتالف وسيعي بين دستجات  -7
اين . حكومتي رفسنجاني و خاتمي و كروبي شكل گرفت

ها كه در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري سه  دسته
به ميدان ) رفسنجاني، معين و كروبي(نامزد جداگانه 

آورده بودند، دراين زورآزمايي دروني رژيم كوشيدند 
ستاد « را متمركز سازند و بدين منظور كه نيروهاي خود

را در شهريورماه گذشته تشكيل » ائتالف اصالح طلبان
داده و به تهيه فهرست مشترك كانديداها براي انتخابات 

در تهران نيز ليست . شوراها در شهرهاي مختلف پرداختند
حزب » «جبهه مشاركت«اي از طرف   نفره15واحد 

و ديگر » تماد مليحزب اع«و » كارگزاران سازندگي
 . ، ارائه شد»ائتالف«هاي وابسته به اين  گروه

،  چنانكه در باال اشاره شد، »ائتالف«اين  -8
توانست تعدادي از نامزدهاي خود را وارد شوراهاي 

اي را هم  اسالمي كند و درهمين حال آراي قابل مالحظه
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براي رفسنجاني و روحاني و برخي ديگر از 
خود در انتخابات خبرگان كانديداهاي وابسته به 

، »ائتالف«نكته قابل توجه در اين . فراهم نمايد
چيرگي رفسنجاني و جريانات طرفدار وي در 

بعد از رانده شدن يا كنار كشيدن اصالح . آنست
رسد كه  طلبان حكومتي راديكال، چنين به نظر مي

توانسته است بخش بزرگي از » سردار سازندگي«
آنها را نيز تحت سيطره خويش » ميانه رو«باقي مانده 
اين نكته از فهرست مشترك نامزدهاي . درآورد

، پيداست و »ائتالف«معرفي شده به وسيله اين 
سخنان خاتمي نيز درباره نتايج انتخابات اخير به 

رئيس سابق جمهوري با . اندازه كافي گوياست
 ميليوني 28حيف است شيريني حضور «اعالم اينكه 

 را با شبهات به كام مردم تلخ مردم در انتخابات
: ، در مورد انتخابات مجلس خبرگان گفت»كنيم

آقاي هاشمي شخصيت بزرگي است و نقش وي «
در انتخابات رياست . در انقالب انكار ناپذير است

جمهوري تخريبهايي عليه ايشان انجام شد كه 
خبرگان رأي باال به . . . اما در انتخابات . شايسته نبود
ي رفسنجاني و فاصله آراي وي با آقاي هاشم

ديگران نشان داد كه ايشان مورد توجه مردم 
برخي از برخوردهايي كه با آقاي «: و افزود. »هستند

هاي قبل توسط برخي از نزديكان  هاشمي در دوره
شأن و . اصالح طلب صورت گرفت نادرست بود

احترام بزرگان همچون آقاي هاشمي همواره بايد 
 . »حفظ شود

جات گوناگون وابسته به جناح دست -9
اي، جناح تماميت خواه، اما نتوانستند در اين  خامنه

انتخابات، به ويژه انتخابات شوراهاي اسالمي، صف 
شكاف و چند دستگي . واحدي را تشكيل بدهند

بين اينها، كه پيش از انتخابات دوره نهم رياست 
 و نه -جمهوري  و در جريان آن آشكار شده بود

و شوراي نگهبان و سپاه و » رهبر«ندهايتنها ترف
بسيج رژيم بود كه توانست احمدي نژاد را به عنوان 

 بعد از تشكيل دولت -انتخابات معرفي نمايد» برنده«
احمدي نژاد هم ادامه يافت و عملكرد خود اين 
دولت هم موجبي ديگر براي تشديد اختالفات 

 پايه بودن عالوه بر اين، بي. دروني آنها گرديد
هاي فريبكارانه دار  و وعده» عدالت طلبانه«شعارهاي 

و دسته رئيس جديد جمهوري بر بخش بزرگتري از 
. آنهايي هم كه به او رأي داده بود، آشكار گرديد

در جريان انتخابات اخير شوراهاي اسالمي نيز 
در تهران، شامل (» اصولگرايان«فهرستي از طرف 

براي ) ليقاليباف و چمران و اكثريت شوراي فع
اما دسته احمدي . شهرهاي مختلف ارائه شده بود

 نظاميهاي دولت نهم، به -هاي امنيتي نژاد و يا گروه
اين بسنده نكرده و در تالش براي محكم كردن 
جاي پاي لرزان خود در رقابتهاي دروني، ليست 

براي » رايحه خوش خدمت«ديگري با عنوان 
روين از جمله تهران، كه پ(هاي مختلف  حوزه

احمدي نژاد، خواهر رئيس جمهوري در رأس آن 
، »اصولگرايان«اي ديگر از  دسته. عرضه كردند) بود

به منظور سازش ميان دو دسته فوق، فهرست ثالثي با 
اما . تهيه كردند» پيروان خط امام و رهبري«نام 

مصالحه ميسر نشد و دستجات جناح غالب، با سه 
. ت شركت جستندليست نسبتاً متفاوت، در انتخابا

اگرچه فهرست گروه احمدي نژاد توانست در 
ها، تعدادي از كانديداهاي  برخي از حوزه
به شوراهاي ) در تهران، سه نفر(اختصاصي خود را 

اسالمي بفرستد، اما در مجموع، اين حركت دسته 
احمدي نژاد با شكست آشكار نه فقط در مقابل 

 در برابر بلكه، در برخي جاها،» اصولگرايان«ساير 
اين . نيز روبرو گرديد» ائتالف اصالح طلبان«

شكست، طبعاً  به تضعيف بيشتر موقعيت اين دسته 
از . در درون دولت ائتالفي موجود منجر خواهد شد

جمله شواهد آن اينست كه قاليباف، شهردار تهران، 
و همفكران وي در ارگانهاي ديگر، بعد از انتخابات 

با نام » جريان سوم«ن تابلوي ديگر را به عنوا
باال برده و طالب سهم » اصولگرايان اصالح طلب«

بيشتري در قدرت و امكانات حكومتي شده و از هم 
اكنون براي انتخابات مجلس هشتم در سال آينده، 

لكن برخالف برخي تفسيرها و . اند خيز برداشته
هاي  ارزيابيهاي شتابزده تحليلگران و يا رسانه

اين شكست دارودسته احمدي توان  خارجي، نمي
نژاد را معادل شكست جمهوري اسالمي و يا 

كساني كه در برابر باخت . مردم تلقي كرد» پيروزي«
اند، چنان كه ديديم، ديگر  شده» برنده«اين دسته 

ي احمدي نژاد و، در بهترين »اصولگرا«رقباي 
حالت، آدمهاي رفسنجاني و يا طرفداران خاتمي 

ژيم، هر چند نتوانسته است جناح غالب ر. هستند
روند يكدست كردن بيشتر ارگانهاي حكومتي را به 
دلخواه خويش پيش ببرد ولي از قدرت اعمال نفوذ، 
شوراي نگهبان، هيأتهاي اجرايي و نظارت، امكانات 

به اندازه كافي برخوردار است تا . . . انحصاري و 
ديگر عناصر و افراد وابسته به خود را از صندوقهاي 

أي بيرون بياورد و نه فقط مجلس، دستگاه اجرايي ر
و دستگاه قضايي بلكه اكثريت مجلس خبرگان و 
اكثريت غالب شوراهاي اسالمي شهر و روستا را 

اگرچه تشديد . همچنان در چنگ خود نگهدارد
تواند نهايتاً به  اختالفات دروني دستجات حاكم، مي

بتوان از نفع مردم و اپوزيسيون رژيم باشد، ولي اگر  
پيروزي مردم در اين مضحكه يا معركه انتخاباتي 

ترديد در  رژيم سخن به ميان آورد، اين پيروزي بي
اين نكته نهفته است كه بيش از نيمي از دارندگان 
حق رأي از شركت در اين نمايش انتخاباتي سرباز 

 . زدند

  .گراني جزء اهداف است 
  8بقيه ار صفحه 

، كه دو سال پيش با حكم اهللا ضرغامي عزت» سردار«
رهبري، به جاي علي الريجاني، به رياست صدا و سيماي 
رژيم گمارده شده است، در پاسخ اظهارات احمدي نژاد 

در «: ، گفت»رسانه ملي«اين » جو سازي«در مورد 
هاي رئيس جمهور اين گونه بود كه صدا و سيما  صحبت

  را همان قيمتي كه بانك مركزي به بايد قيمت سكه
 آن  دهد اعالم كند، اما از نظر ما قيمت سكه ها مي صراف

ها در بين مردم خريد و فروش  چيزي است كه در خيابان
قيمت رسمي گوشت كيلوئي «، و افزود كه وقتي »شود مي

شود اما مردم گوشت را با قيمت   تومان اعالم مي3000
خرند، اين چيزي است كه   تومان مي6000 يا 5500
توانيد گوشت كيلوئي  مردم اعالم كرد ميتوان به  نمي

يكي از نمايندگان مجلس رژيم، در . » تومان بخريد3900
ها،  اشاره به ادعاهاي دولت درباره كنترل افزايش قيمت

دولتمردان زيپ دهانشان را ببندند و در مورد «: اعالم كرد
: اي ديگر در اين باره گفت نماينده. »گراني حرف نزنند

شوند يك روز خودشان   گراني ميآنها كه منكر«
ها را نيز  و يكي از علل افزايش قيمت» خريدكنند

اما وزارت . دانست» عملكرد ضعيف وزارت بازرگاني«
را براي مقابله با گراني در » ضيافت«بازرگاني كه طرح 

ماه رمضان تدارك ديده بود كه، در عمل، با شكست 
سئول را م» اصناف«كامل روبرو شد، به نوبه خود، 

اين نيز با واكنش سريع متولي . ها معرفي كرد گراني
اصناف كشور مواجه گرديد كه خود دولت را مسئول 

  . . .ها اعرام كرد گراني
جدي » راه حل«پر واضح است كه هيچ كدام از آنها نه 

دولتي .  براي گراني دارند و نه قصد اجراي آن را دارند
اد موج تازه كه خود باني و باعث تشديد تورم و ايج

حداكثر . تواند با آن مقابله كند گراني است، طبعاً نمي
آنست كه كنترل مقطعي بر قيمت اين يا آن كاال برقرار 

» تعزيرات«و » گرانفروشان«شود، بگير و ببند دوباره  مي
و تحت همين عنوان هم، در فساد فراگير (افتد  راه مي

لتي به نان اي ديگر از مسئوالن و مأموران دو حاكم، عده
ها، با  ، ولي تورم افسارگسيخته قيمت. . .و )رسند و نوا مي

ها، در  تورم قيمت. يابد همه عواقب دردناك آن، ادامه مي
واقع، نوعي ماليات غيرمستقيم است كه از مزد و حقوق 

را » ماليات«شود، بدون آن كه عنوان  بگيران اخذ مي
به .  باشدداشته باشد و يا طبق قانون معيني وضع شده

ها، هر ساله و يا هر ماهه به اندازه نرخ  واسطه تورم قيمت
تورم از قدرت خريد نازل كارگران، زحمتكشان، 
كارمندان، بازنشستگان و ديگر حقوق و مستمري بگيران، 

داران، تجار و دالالن و  شود و به جيب سرمايه كاسته مي
كه عرضه كننده بخشي از كاالها و خدمات (خود دولت 
بدين ترتيب، در اثر اجراي . گردد سرازير مي) نيز هست
آوردن پول نفت «هاي دولتي كه فريبكارانه وعده  سياست

داد، بخش ديگري از  را مي» هاي مردم بر سر سفره
باقيمانده سفره ساده و كوچك اكثريت مردم نيز از آن 

  .شود ربوده مي
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   داشت ياد جانباختگان شهر بابكيگرام
 
 

 دارند  مي ايران خودرو ياد كارگران جان باخته شهربابك راگراميكارگران
 

   و همكاران گراميدوستان
    بهمن سالروز جان باختن عده اي از كارگران بي گناه معدن خاتون آباد شهربابك استروزچهارم

دن خاتون آباد شهربابك در استان كرمان خواهان استخدام  عده اي از كارگران مع1382دردي ماه سال  
بودند كه خواست بر حق اين كارگران مورد پذيرش مديريت قرار نگرفت عدم پذيرش  و امنيت شغلي 

 هايمديريت موجب گسترش اين اعتراض و شركت وسيع اعضاي خانواده  خواست كارگران از طرف 
اين تحصن توسط نيروهاي انتظامي .عدن سازمان داده شدم كارگري شده و تحصن گسترده اي در خود 

از كارگران در محل تحصن زخمي و دستگير  محاصره و در درگيري كارگران با ماموران نظامي تعدادي 
 از سياريبابك كه محل زندگي ب شدند پخش خبر دستگيري و محاصره و ضرب و شتم كارگران در شهر 

گسترده مردم شهر  تظاهرات . اعتراض وسيعي در اين شهر شد كارگران معدن خاتون آباد بود موجب
از   از زمين و هوا مورد يورش نيروهاي نظامي قرار گرفته و چند تن 1382بابك در چهارم بهمن سال 

   .  كارگران كشته وچند ين نفراز آنان زخمي و تعداد بيشماري دستگير شدند
ت گسترده اي در شهر بابك و خارج از كشور توسط  روزهاي پس از اين حادثه تاسف آور اعتراضادر

المللي انجام شد مقامات و مسئولين دولتي در هراس از اين اعتراضات از خود سلب  نهادهاي بين 
 بخاطر ارگانينهادهاي ديگر انداختند و تا كنون نيز هيچ فردي و يا  مسئوايت كرده و تقصير را به گردن 

   .  جازات نشده استحمله به كارگران و كشتن آنان م
 

   و همكاران گراميدوستان
 معدن خاتون آباد با خواست بر حق و ابتدايي كار مورد يورش قرار گرفته و به خاك وخون كارگران

   .  كشيده شدند
ولي جواب انها گلوله . انان مگر غير از امنيت شغلي چيزي ديگري بود كارگران كار مي خواستند خواست

      و مرگ بود
 از دست آوردهاي دولت حامي سرمايه داران ايجاد قانونهاي ضدكارگري ودر راس آن قانون ضد يكي

انساني قانون قراردادهاي موقت و شركتهاي پيماني مي باشد كه تمام امنيت شغلي را از  بشري و غير 
 دفاع از منافع ونيروهاي مسلح به كارگران شهر بابك دفاع از اين قانون  حمله .كارگران سلب كرده است 

شهر بابك تداوم اين قانون بود و تا امروز نيز همچنان  سركوب وكشتار كارگران . سرمايه داران بود 
دستگيري صدها كارگر و بيكاري سازي  قرباني مي گيرد حمله به كارگران شركت واحد اتوبوس راني و 

كارگران نساجي پرريس   حمله به لسركارگران آن حمله به كارگران بيگناه كارخانه فرش البرز شهر باب
از نشان حمله  شهر سنندج دستگيري و اخراج دهها نفر از همكاران خودما و هزاران نمونه ديگر مگر غير 

و تا زماني كه امنيت شغلي كارگران تهديد مي شود امنيت جاني .آگاهانه به كارگران شهر بابك مي باشد
 قانون هاي ضد كارگري پابرجا است كارگران روي امنيت شغلي و يآنان نيزدر امان نخواهد بود و تازمان 

   . را نخواهند ديد آسايش و رفاه 
 ايران خودرو در سالگرد اين فاجعه ضمن همدردي مجدد با بازماندگان و اعضاي خانواده جان كارگران

يت و محاكمه تمام همكاران آنان خواستار پيگيري اين پرونده و محاكمه عامالن اين چنا باخته گان و 
.  سلب كرده اند كارگرانقراردادهاي موقت امنيت شغلي و جاني را از ما  كساني هستند كه با ايجاد قانون 

قراردادهاي موقت و انحالل تمام شركتهاي پيمانكاري هستيم  ما كارگران ايران خودرو خواهان لغو تمام 
   .  قانون هاي سرمايه داراي است نابودي تنها االم تسكين درد كارگران ايجاد امنيت شغلي و .

 
   و همكاران گراميدوستان
 بهمن تنها يك روز براي همدردي با كارگران شهر بابك نيست چهارم بهمن يورش به كارگران چهارم

چهارم بهمن دفاع كارگران از منافع و از امنيت . بيشتر و بهره كشي بيشتر از آنان مي باشد براي استثمار 
 كارگران تصاببهمن و روزهاي ديگر همچون روز چهارم دي ماه روز اع ودشان بود چهارم شغلي خ

شكوهمند كارگران ايران خودرو روز دهم تير ماه روز اعتصاب   اسفند روز اعتصاب 17شركت واحد روز 
خطر ديگر نشان داده است هر وقت منافع كارگران به  كارگران شركت ايران خودرور ديزل و هزاران روز 

 بهمن يك برگ زريني در تاريخ مچهار افتاده است آنان تا پاي جان از منافع خود دفاع خواهند كرد 
جنبش را همچنان زنده  جنبش كارگري بوده و اينك وظيفه ماست كه با گرامي داشت اين روز پرچم اين 

خوري   ساعت ده صبح در سالنهاي غذا 1385نگه داريم براي همين مناسبت روز پنجشنبه پنجم بهمن 
   .  باخته شهر بابك را گرامي خواهيم مي داريمجاندور هم مي نشينيم وبا ياد آوري اين روز ياد كارگران 

 
    باد ياد تمام جانباختگان راه آزادي طبقه كارگرزنده

    از كارگران شركت ايران خودروجمعي
   1385 بهمن چهارم

ikcokar@yahoo.c  

  ازهم اعدام بازهم جنايتب
 

بر اساس اطالع روابط عمومي و ارتباطات دادگستري استان خوزستان 
نفل شده ) ايسنا(كه توسط دو خبرگزاري كار ايران و دانشجويان ايران

است، جمهوري اسالمي در پي اعدام دو تن از هموطنان عرب كشورمان 
وزستان را كه در اواخر اسفند ماه سال پيش،  سه تن ديگر از مردم خ

پيش از اين به همراه هفت تن ديگر به مرگ محكوم شده بودند، به 
گذاري در بانك  محاربه و اقدام عليه امنيت كشور از طريق بمب"جرم

 به دار آويخت 28/9/1385  در روز سه شنبه "سامان و فرمانداري اهواز 
 اين خبر مرگ. و پرونده سرشار از مرگ و جنايت خود را حجيم تر نمود

هاي پرتيراژ  سه تن بدون ذكر نام آنها، در هيچكدام از نشريات و روزنامه
دادگاه اين افراد نيز به سياق هميشگي جمهوري . كشور منعكس نشد

اسالمي، در پشت درهاي بسته برگزار شد و متهمان از انتخاب آزادانه 
وكيل مدافع و حق دفاع، كه در قانون اساسي همين حكومت به رسميت 

  .ناخته شده است، محروم بودندش
رژيم جمهوري اسالمي از فرداي به قدرت رسيدن خود بر عليه اقوام و 

هاي مختلف ايراني تيغ از نيام بركشيده و مردم اين مناطق را از  مليت
درست در فرداي انقالب . ابتدائي ترين حقوق خود محروم نموده است

ا خوش نكرده بود، به يعني در همان روزهاي اول كه هنوز در قدرت ج
. كردستان حمله ور شد و مردم سنندج را از هوا و زمين به توپ بست

هاي سالح پاسداران  چند ماه بيشتر از عمر حكومت نگذشته بود كه لوله
چندي بعد رژيم، . صحرا را نشانه رفت حكومت، سينه مردم تركمن

، ماشين از آن پس تا كنون. تظاهرات مردم خوزستان را به خون نشاند
قتل و كشتارحكومت، در سراسر ايران به ويژه مناطق ملي دمي نياسوده 

ازآذربايجان و سيستان گرفته تا كردستان و خوزستان و ساير . است
مناطق ايران، همواره طي حاكميت جمهوري اسالمي از تهاجم و 

  .سركوب در امان نبوده است
خيز،  دشتهاي حاصل خوزستان با وجود داشتن ذخاير بسيار غني نفت و 

افزون بر اين مردم . كنند عموم مردمش در فقر و تنگدستي زندگي مي
حاكمان سركوبگر . اين سرزمين تحت ستم فرهنگي و ملي نيز قرار دارند

اي را در اين منطقه، با  و خواست عادالنه اسالمي هر صداي حق طلبانه
 نيز به ها گذاري بمب. كشند برچسب تجزيه طلبي به خاك و خون مي

اگر اين حكومت حقايق را . درستي روشن نيست كه كار چه كساني است
 طفره "گذاران بمب"كند، چرا از علني كردن دادگاه اين  پنهان نمي

رود؟ چرا به وكال و نمايندگان حقوق بشر امكان تماس با اين  مي
شود؟  مردم ايران به تجربه ديده اند كه  متهمان داده نشده و داده نمي

ن حاكمان ايران در برخورد با مخالفان خود هيچ حد و مرزي اي
هر روز در كشور جاسوسي كشف شده و بمب گذاري . شناسند نمي

شود و بسته به اينكه با كدام كشور در ستيز بيشتري است،  دستگير مي
ديروز جاسوسان اسرائيلي و آمريكائي . شوند جاسوسان وابسته بدان مي
توانند به هر كشوري به   فردا جاسوسان ميبودند، امروز انگليسي و

  .   وسعت سراسر اين گيتي وابسته شوند
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اعدام هموطنان عرب و 
فرزندان مردم خوزستان را به شدت محكوم كرده از همه احزاب، 

 كند سازمانها و نهادهاي دموكراتيك و همه آزاديخواهان در خواست مي
هاي بعدي از  كه براي به عقب نشاندن حكومت و جلوگيري از اعدام

آفرينان  گذاران، تروريست ها و مرگ بمب. هيچ تالشي دريغ نورزند
براي حذف و به . اند واقعي همين سردمداران اصلي جمهوري اسالمي

 . زير كشاندن آنها لحظه اي درنگ جايز نيست
   ايرانكميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق

 2006 دسامبر 21 برابر با 1385 آذر 30
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 راه كارگر 
 خواهد   تا كي مي

   منزوي بماند؟
 محمد اعظمي  
  

که در ژوئيه ) راه کارگر( کنگره دهم سازمان کارگران انقالبي ايران
 تشکيل گرديد، پس از سالها تناقض در زمينه سياست ائتالفي، با ۲۰۰۵

در باره ائتالف با نيروهاي غير "اي تحت عنوان  تصويب قطعنامه
گيري خود از جريانات سياسي رسميت  شهبه گو" سوسياليستي

بر اساس احکام آن، کار مشترک راه کارگر با ديگران به . بخشيد
و ... " اندازي يک تظاهرات مشخص عليه جمهوري اسالمي ايران  راه "

  .شده بود نظاير آن محدود 
 - بنا بر گزارش کنگره يازدهم راه کارگر، که درآخرين  نشريه آنان

 سياست ائتالفي آنان دستخوش تغييري ،شر شد منت-  ۲۷۷شماره 
اين گزارش که  به صورت فرماليستي تنظيم شده است، . نشده است

  : دستور کار کنگره را چنين برشمرده است
  .. "نويس گزارش سياسي  بررسي پيش "- الف
  . ..... "بررسي عملکرد کميته مرکزي  "- ب
  ... "بررسي حول تداوم اصالحات تشکيالتي "- ج

پيرامون اين سه موضوع، در گزارش به جز سخناني کلي و نا روشن، 
  .توان يافت چيزي نمي

در رابطه با سند سياسي، از نظرات متفاوت صحبت شده است، از 
ها  وجود نظر اکثريت و اقليت در درون کميسيون و از اينکه گويا تفاوت

ن همه اما با وجود اي..  در حد تنظيم مجدد سند سياسي بوده است و 
 در صد راي ۹۶تنوع، در نهايت، کليات سند سياسي اصالح شده با 

نه معلوم است که انتقادات چه بوده، نه . مثبت به تصويب رسيده است
با اين رفتار، راز . به نظر اقليت کميسيون اشاره شده و نه اکثريت آن

 در صد آرا، که به حساب سند سياسي واريز شده است، در ۹۶اين 
هاي اقليت و اکثريت، در راه  رسد يا واژه به نظر مي.  ماندابهام مي

کارگر معناي ديگري دارند و يا اينکه اقليت و اکثريت و افراد منتقد در 
به هر . اند که يکپارچه به سند راي دهند گيري هم قسم شده جريان راي

اقليت و  -حال در رابطه با يک سند مشخص و با  وجود نظرات متفاوت
 درصدي آراء، از هيچ منطقي ۹۶ تصويب آن با –  منتقداکثريت و
  .  کند پيروي نمي

 اين تازه وضعيت سند سياسي است که راه کارگر مطلب تصويب شده 
موارد ديگر در دستور، نظير اصالحات . است آن را منتشر کرده

اصالحات "در اين کنگره . ساختاري، اساسا هيچ چيزش روشن نيست
هائي هم از  وعات در دستور بوده و قطعنامهيکي از موض" ساختاري

سوي برخي اعضاي راه کارگر در ارتباط با آن، به کنگره ارائه شده 
ها و نه در   اما در گزارش يک کلمه حتي يک کلمه نه در باره آن. است

برغم اين، ادعا شده است که مصوبات .  باره مصوبه، گفته نشده است
. اکيد مجدد کنگره قرار گرفته استکنگره دهم در اين زمينه، مورد ت

اينکه مصوبات کنگره دهم چه بوده است نيز، نه پيش از اين در 
. شان کالمي گفته شده و نه اکنون حرفي از آنها به ميان آمده است باره

ها، چرا سند کنگره دهم دوباره  ابهام اينجاست که با وجود اين قطعنامه
هاي ديگر کنار نهاده  عنامهدر دستور قرار گرفته و به چه دليل قط

همه چيز در . اين گزارش تنها چيزي که ندارد، روشنائي است. اند؟ شده
هدف راه کارگر از انتشار اين گزارش . آن گنگ و مبهم مانده است

اند آنان را از  قصد اين بوده که مردم را گيج کنند و يا خواسته. چيست
ه من به عنوان يکي از حقيقت اين است ک. پيشرفت کارها مطلع نمايند

افراد عالقمند به سرنوشت راه کارگر، با خواندن اين گزارش منتظر 
کردم که اين،  هر گز تصور نمي. ماندم تا گزارش تفصيلي منتشر شود

) راه کارگر(گزارش نهائي کنگره يازدهم سازمان کارگران انقالبي ايران
، "اصالح ساختار" زماني که توسط همين گزارش از قرار گرفتن .  باشد

در دستور کار کنگره مطلع شدم، اميدوار بودم که ضابطه ممنوعيت 
ها، که هنوز در اساسنامه راه کارگر وجود دارد،  بحث در برخي عرصه

اما ظاهرا چنين نشده است و يا اگر اصالحي . براي اعضا برداشته شود
  .در اساسنامه رخ داده است، از چشم ديگران پوشيده مانده است

با توجه به حساسيتي که روي سياست ائتالفي راه کارگر داشته و 
هنوز دارم، در اين زمينه نيز مشتاقانه منتظر ماندم تا با نظرات و 

ظاهرا اين موضوع به طور . هاي کنگره يازدهم آشنا شوم سياست
شود  مشخص در دستور نبوده است، اما  از گزارش چنين برداشت مي

کرد، بدان پرداخته شده و در اين زمينه، کار که در جريان بررسي عمل
اي که در کنگره  البته با آن قطعنامه. کرد کميته مرکزي تائيد شده است

دهم براي کار نکردن با ديگران صادر شده بود، تائيد عملکرد کميته 
آن قطعنامه فقط يک . مرکزي توسط کنگره يازدهم دور از انتظار نبود

 رابطه با آن نيز، رفقاي راه کارگر در فاصله اش اثباتي بود، که در بند
دو کنگره، با هيچ جرياني، به نام راه کارگر، همکاري  عليه جمهوري 

ولي ساير مفاد آن، که رهنمود براي کار نکردن بوده . اند اسالمي نکرده
در اثبات اين ادعا به . است، از حق نبايد گذشت، مو به مو اجرا شده اند

درسال گذشته که مصوبات کنگره دهم .  کنمدو نمونه اشاره مي
راهنماي تشکيالت راه کارگر بود، اين جريان از هر اتحادي براي 

به طور مشخص در پاريس به پيشنهاد سازمان . گريخت دموکراسي مي
اتحاد فدائيان خلق ايران براي همکاري در رابطه با دفاع از کارگران 

همچنين . اسخ منفي دادندسنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران، پ
براي حرکت مشترک در زمينه دفاع از کارگران شرکت واحد،  پيشنهاد 

اينها شواهدي است که . چند جريان ديگر نيز،  با پاسخ منفي روبرو شد
دهد راه کارگر اهل اتحاد و ائتالف و همکاري نيست، حال چه  نشان مي

ا مسائل کارگري، که در رابطه با امر دموکراسي باشد و چه در رابطه ب
  . زنند سنگ آن را به سينه مي

 راه کارگر تا کنون در باره سياست ائتالفي خود، موضع غير قابل 
در اين مورد شهاب . دفاعي داشته و در توضيح آن ناموفق بوده است
هاي او بيش از آنکه  برهان بيش از ديگران فعال بوده است، اما تالش

ند، به درد آرامش وجدان براي انزواجويان ديگران را به راه آنها بکشا
به جز او، دوست عزيزمان محمد رضا شالگوني نيز در دفاع . خورد مي

گرد شرکت کرده و انزواي راه کارگر را  از اين سياست، در چندين ميز
اي  اخيرا نيز مصاحبه. در ميان جريانات سياسي توجيه نموده است

هر .  آن منتشر شده است۹۷ کرده است با نشريه آرش، که در شماره
چند موضوع مصاحبه، به سياست اتمي جمهوري اسالمي اختصاص 
دارد، اما در بخش پاياني آن، پيرامون اتحادها در برابر جمهوري 

البته مصاحبه به نام خود او انجام شده . اسالمي نيز صحبت شده است
  در دو است، اما از آنجا که در جريان چرخش نظر راه کارگر، به ويژه

کنگره آخر، او  به نمايندگي از طرف آنها براي توضيح اسناد کنگره 
دهم و يازدهم، مشارکت کرده و به طور کامل از مواضع کنگره دفاع 

  .ام ده نموده است، من نظرات او را محور برخورد خود قرار دا
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 در مصاحبه با نشريه آرش، شالگوني در پاسخ به اين سئوال که چرا 
توانند بر سر اشتراکات به توافق برسند و   آگاه جامعه نميهاي نيرو

از . برنامه و مبارزه مشترکي را در برابر جمهوري اسالمي پيش ببرند
پرسش آرش و پاسخ شالگوني . رود دادن پاسخ روشن طفره مي

 : است اينگونه
نشريه آرش پس از گوشزد کردن پراکندگي نيروهاي مترقي و در لزوم 

  :چه حرکت کردن فعاالن سياسي، پرسيده است کهمتحد و يکپار
حال چگونه است بر سر هيچ طرح مشترکي بر سر همان .......  " 

هم  –شود با هم به توافق رسيد  مشترکاتي که شما طرح کرديد، نمي
اي مشترک براي مبارزه با   و برنامه- در داخل و هم در خارج
خصوصا   -  ختلفبينيم، نيروهاي م مي. جمهوري اسالمي پيش برد

وجه به منافع مشترک اقشار مختلف توجه   به هيچ  -نيروهاي چپ
  . ..."کنند نمي

  :گويد  شالگوني مي
هيچ نيروئي نيست که جدا از منافع طبقاتي و موقعيت خودش "....... 

اين که در مجموع نيروي خارج از کشور مخالف . ... چيزي را ببيند
لي اين که چه چيزي را و. جمهوري اسالمي است ترديدي نيست

ها از اين جا شروع  خواهد به جاي اين بگذارد، تازه بحث مي
منظورم (کنم در مورد خيلي از مسايل من فکر مي. شود مي

مثال ضديت با اين ) سوسياليسم نيست، سوسياليسم پيش کش
کند، اکثر  سيستم بهره کشي و فقر و فالکتي که در ايران بيداد مي

   ....."توانند به توافق برسند مهاجرين خارج نمي
توجه کنيد، نشريه آرش از اشتراکات مورد قبول پرسيده و رفيق عزيز 

شايد اگر اين توضيح، از زبان . ما شالگوني، افتراقات را توضيح مي دهد
شد چندان تعجب برانگيز  يک تازه وارد به ميدان سياست، شنيده مي

هاي ايراني   که از جمله چپکند، اين سخنان را شالگوني بيان مي. نبود
زماني که موضع نادرست .  است که دانش و اندوخته قابل توجهي دارد

است و مهمتر اينکه خط قرمزهاي غير قابل عبوري بر سر راه فکر و 
ترين  انديشه وجود داشته باشد، بيشترين تجارب نا کارا و وسيع

در . انندم شوند و درتوضيح و توجيه مساله در مي ها فلج مي دانش
واقع موضع غلط راه کارگر و تابوي دفاع از آن، اين رفيق را چنين 
ناتوان کرده است و گرنه در مطالب ديگر و در گفتگوها، که چارچوب 

کند، بسياري ازسخنان او  اش را مهار نمي وخط قرمزي انديشه
آرش پرسيده است چرا روي اشتراکات در . آموزنده و ارزشمند است

. شويد ها و مبارزه عليه جمهوري اسالمي متحد نمي ديرابطه با آزا
کشي  گويد در خارج کشور روي ضديت با سيستم بهره شالگوني مي

رفيق عزيزاگر نظر شما اين است، چرا در مطلب . توافق وجود ندارد
به شکل ديگري سخن " همه جا آسمان همين رنگ است"ديگري با عنوان 

گوئيد  چرا در اينجا چنين  ل سخن مياگر در آنجا چنان مستد. ايد گفته
  : گوئيد که گيريد؟ شما در آن مطلب مي منطق موضع مي بي

داري، هيچ جا براي  تجربه فاجعه کاترينا نشان داد که در سرمايه" 
کارگران و زحمتکشان و تهيدستان امنيتي وجود ندارد و هر جا که 

، زير تازيانه آنها نتوانند پيکار طبقاتي کارآمدي را سازمان بدهند
له خواهند شد، خواه در ايران باشند خواه در  رحم سرمايه بي

تواند در ثروتمندترين دموکراسي  داري مي اگر سرمايه. آمريکا
ليبرالي جهان با مردم آن کند که در توفان کاترينا ديديم، معلوم است 

تهيدستان . کند  هاي خونبار جهان سومي چه ها مي که در ديکتاتوري
ورلئان در وضعي به مراتب بهتر از ما قرار دارند، اما نه به اين نيوا

کنند،  دليل که  در کشوري بسيار ثروتمندتر از کشور ما زندگي مي
بلکه اساسا به دليل اين که دست کم از آزادي داد زدن و متشکل شدن 

آنها امکانات بسيار بسيار بهتري براي سازماندهي . برخوردارند
به اين دليل و . اين چيز کمي نيست. شان دارند پيکارهاي طبقاتي

فقط به اين دليل، آسمان همه جا همين رنگ نيست که باالي 
  "سرماست

خواهد  بپرسد با تکيه بر اشتراکات مورد  نشريه آرش در واقع مي
" براي" آزادي داد زدن و متشکل شدن "قبول تان چرا نبايد حداقل براي 

مبارزه " ار بهتر سازماندهي پيکارهاي طبقاتيامکانات بسيار بسي
توانيم چون در ضديت با سيستم  شالگوني مي گويد نمي. مشترک کرد

نشريه آرش که پاسخ خود را نگرفته . بهره کشي و فقر توافق نداريم
بحث فقط در مورد : آرش": کند است، دوباره پرسش را تکرار مي

 شالگوني ".قبول داريداشتراکاتي است که خود شما مطرح کرديد و 
  :کند گريزش از اتحاد و همکاري را چنين توجيه مي

ها مي گويند بگذاريد اول جمهوري اسالمي را که در  ببينيد، بعضي" 
ضديت با آن همه اشتراک نظر داريم، براندازيم و سپس در يک نظام 
دموکراتيک که همه احزاب و جريانات آزاد هستند، در باره مسايل 

نند اقتصاد و غيره، آزادانه صحبت بکنيم و تصميم ديگري ما
اول اين که از چپ . افتد  اما در اينجا دو چيز از قلم مي. بگيريم

شود که فعال بخشي از هويت خود را درز بگيرد و به  خواسته مي
و دوم اين که از اکثريت مردم کشور، . عبارت ديگر فعال چپ نباشد

اعي به جنگ رژيم بروند و در شود که با مفاهيمي انتز  خواسته مي
اين يعني . شان فعال چيزي مطرح نکنند باره مسايل حياتي روزمره 

فلج کردن توان و انگيزه مبارزاتي نيروئي که بدون به ميدان آمدن 
  ......"آن امکان براندازي رژيم وجود ندارد

دانيم و ديديم که سوسياليسم بدون آزادي به چه سرنوشتي گرفتار  مي
پوچ، توخالي و . تواند به موجوديت خود ادامه دهد نمي. دشو مي
سئوال اين است که آيا . همانگونه که ترکيد. ترکد مي. شود معنا مي بي

معنا است و وجود ندارد؟ آيا اين  آزادي بدون سوسياليسم نيز بي
هاي اجتماعي، نهادهاي دموکراتيک و سازمانها و  آزادي به سود جنبش
براي متشکل شدن .  ا به زيان اين مجموعه استاحزاب سياسي است ي

اگر به . و براي سازماندهي پيکارهاي طبقاتي بهتر و مفيدتر است يا نه
مان  سود اين مجموعه است به چه دليل نبايد ما حول نقاط اشتراک

  . براي آزادي در برابر جمهوري اسالمي، مبارزه مشترک کنيم
ه مخالف باشد در دفاع از نظر خود شالگوني که قاعدتا نبايد با اين مسال

دهد که چون  و در رابطه با اين سئوال که چرا نبايد متحد شد، پاسخ مي
اول جمهوري اسالمي را که در ضديت  گويند بگذاريد ها مي بعضي"

با آن همه اشتراک نظر داريم، براندازيم و سپس در يک نظام 
ر باره مسايل دموکراتيک که همه احزاب و جريانات آزاد هستند، د

  "ديگري مانند اقتصاد وغيره، آزادانه صحبت کنيم
هاي اخير  اگر به تجربه ي اتحادها در سال.  چه کسي چنين گفته است؟

هائي که چپ براي  بخواهيم استناد کنيم، در هيچکدام از اين بلوک
ها بوده، استقالل هيچکدام از  دموکراسي در پي شکل دادن بدان

در اينگونه اتحادها .  پيشنهادي نقض نشده استهاي جريانات در طرح
بنابراين . شرط اوليه کار مشترک، آزادي در نظر وتبليغ آن است

صحبت از اين نيست که اين اتحاد دست و بال کسي را براي بيان نظر 
اين اتحاد چون حول اشتراکات است منطقا کساني که  . بندد خود مي

کنند، ضمن اينکه در اين  ا تبليغ مياند آن ر مفاد توافق شده را پذيرفته
  .چارچوب آزادي انتقاد هم منتفي نيست

مردم يک صخره و يک "گويد مگر شالگوني در همان مصاحبه نمي
ها و اليه ها و صنوف و طبقات مختلف  پارچه نيستند، بلکه به گروه

اگر اين پذيرفته شود بنابراين، هم، اين مردم در " شوند تقسيم مي
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سئوال اين است که از . هائي هائي دارند و هم، تفاوت اکمبارزه اشتر
آنچه .  توان رودخانه بزرگي ساخت اين جويبارهاي کوچک چگونه مي

انديشي و  هم. که شالگوني در پي آنست اتحاد حول اشتراکات نيست
  .  يگانگي مردم يک صخره و يکپارچه است
 جمهوري شود در مبارزه عليه شالگوني ميگويد از چپ خواسته مي

او بر . اش چشم بپوشد و فعال چپ نباشد اسالمي از بخشي ازهويت
گوئيم براي اينکه  ما مي. اساس يک فرض نادرست استدالل کرده است

اين چپ بتواند در آينده به آزادي، عدالت و سوسياليسم برسد، ضمن 
اينکه بايد از همين امروز براي سوسياليسم  برزمد ولي اين کافي 

ري است که جبهه وسيعي براي آزادي، در برابر جمهوري ضرو. نيست
اسالمي گشوده شود  تا بتوانيم لحظه به لحظه شرايط بهتري براي 

درنگ در هموار کردن راه به اميد يک جهش . پيشروي ايجاد کنيم
گوئيم اين ديو که سايه شومش را بر  مي. ناگهاني، عين نابخردي است

ترانده است، با يک اتحادي از سر مردم جامعه در ابعاد ملي گس
اگر چنين شود به .  توان به زير کشيد طرفداران آزادي در ابعاد ملي مي

و امکانات بسيار .. آزادي داد زدن و متشکل شدن" قول شالگوني مردم 
اين " خواهند داشت و" بسيار بهتري براي سازماندهي پيکارهاي طبقاتي 

ت همان سوسياليسمي که راه آيا اين اقدام در خدم". چيز کمي نيست
اشتباه بزرگي است که راه . گيرد رزمد قرار نمي کارگر برايش مي

کارگر خود را گرفتار سخنان انزواجويانه رفيق شهاب برهان کند، آنجا 
گيري يک آلترناتيو  تحت هيچ شرايطي کمک به شکل" :گويد که مي

فه حتا  در برابر جمهوري اسالمي را وظي- حتي دموکرات- بورژوائي
اگر در اين مقطع، هواداران "  دانيم موقت و تاکتيکي خود نمي

سوسياليسم به تنهائي قدرت برکناري اين بختک را از روي مردم ايران 
داشتند، اين سخنان تا حدودي قابل فهم بود، اما امروز خصوصا در 

هاي  ذهني به هيچ  ها، سخن از اين طرح اوج ضعف و پراکندگي چپ
تواند تفاوتي بين جمهوري اسالمي  نين نگاه و تفکري، نميچ. ارزد نمي

اين دو حکومت ممکن است براي شهاب . و يک حکومت دموکرات بگذارد
برهان در اين نقطه از جهان تفاوت نکند ، اما براي مردم ايران حتي 

  .هم، چيز کمي نيست" آزادي داد زدن"
. ورزي کرد تتوان سياس    با آرزوها و روياهاي بسيار زيبا نمي

. کنيم ها با آرمان سياست مي اشکال هم در همين جاست که ما چپ
آرمان . براي سياست کردن، هدف، نقشه راه و قدرت و نيرو الزم است

و آرزو هر چند که در حدي براي نشان دادن جهت حرکت، الزم و 
ضروري است اما در آميختن آن با راهکار، مهلک و زيانبار است چون 

  . نشاند موار کردن راه ما را به قعر چاه ميبه جاي ه
در . شالگوني استدالل خود را بر يک فرض غلط بنا کرده است

گيري اتحادها خصوصا در اين دوره و زمانه بسيار نابخردانه  شکل
نه ما . است که از کسي خواسته شود که هويت خود را درز بگيرد

روهاي غير چپ اجازه دانيم و نه به ني ها چنين شرطي را معقول مي چپ
اگر هم، چنين خواست نامعقولي طرح و يا . مي دهيم که با ما چنين کنند

پيشنهاد شود، ما تن دادن به آن را بي پرنسيپي دانسته و غير قابل 
درز گرفتن از هويت و يا بخشي از هويت جريانات . پذيرش مي دانيم

کارگر اين خواست ديگران از راه . سياسي، خواست هيچ جرياني نيست
داند، از فشردن  است که حول اشتراکاتي که خود را بدانها پايبند مي

  . اش دراز مي شود، امتناع  نورزد دستاني که به سوي
يکي ديگر از داليل راه کارگر براي نپذيرفتن کار مشترک اين است که 

با مفاهيمي انتزاعي به " خواهند که  گويا جرياناتي از اکثريت مردم مي
شان فعال چيزي  ژيم بروند و در باره مسايل حياتي روزمرهجنگ ر

 و اين، مانع راه کارگر براي شرکت در يک اتحاد براي "مطرح نکنند
  .  دموکراسي است

اين . در اين باره نيز روشن نيست که چه کساني مورد خطاب هستند
  .آيد داليل بيش از آنکه واقعي باشند، به کار توجيه انزواجوئي مي

ن ايراد  حکم فوق اين است که جاي مخاطب در آن عوض شده  اولي
گيرند بايد آنها  موقعي جريانات سياسي مورد خطاب قرار مي. است

شانه خالي کردن از سئوال مشخص و .  سياست خود را توضيح دهند
راه کارگر تا زماني . کند حواله کردن آن به مردم، کسي را مجاب نمي

يعني مبارزه . داند، مدعي قدرت است ميکه خود را يک جريان سياسي 
سازمان . مي کند براي کسب قدرت و يا براي نقش ايفا کردن در قدرت
کند، ابتدا  سياسي حتي آنجا که براي خود حکومتي مردم مبارزه مي
بنابراين . بايد از طريق مشارکت در قدرت به سوي اين شعار حرکت کند

فرار از .  طرح نداشته باشدتواند براي اتحاد سازمانهاي سياسي نمي
از طريق متحد شدن رهبران از باال "سئوال، با اين پاسخ که اين کارها 

باز "  از طريق دامن گرفتن از پائين اتفاق خواهد افتاد. اتفاق نخواهد افتاد
مگر . کند که چرا بايد براي نقش ايفا کردن، تنها عمل کرد روشن نمي

 براي اثرگذاري بر تحوالت با اين ها و شود براي پيوند با جنبش مي
سازمانهاي اتميزه شده، اثرگذار بود؟ اگر مردم خودشان از پائين 

هاي  حرکت کرده، متشکل و اثرگذار شوند، خاصيت اين سازمان
سياسي چيست؟ زماني که يک جريان ادعا دارد که سازماني سياسي 

" باال"ر است، موظف است براي سازماندهي و تقويت حرکت در پائين، د
  .نيز متحد شود

شود که استقرار   مشکل رفقاي راه کارگر تنها در اين خالصه نمي
پذيرند، اين رفقا حتي براي فعاليت  آزادي در يک جبهه وسيع را نمي

اش،  مشترک با جريانات چپ هم، دهها اما و اگر دارند که نتيجه
 چيزي براي اي که کارنامه. اي است که از خود بجا گذاشته اند کارنامه

  .  شود ارائه در آن يافت نمي
 دومين ايراد اين است که ادعا شده که جريانات سياسي که از اتحاد 

کنند از مردم انتظار دارند که  نيروها براي استقرار دموکراسي دفاع مي
اين کدام جريان بوده که . از خواسته هاي روزمره خود کوتاه بيايند

امروز . اين واقعي نيست. انده استچنين سخن نامربوطي بر زبان ر
جريانات چپ و ترقي خواه حداقل در حرف و اعالم سياست، از 

طلبان از  حتي جرياني چون سلطنت. هاي مردم حمايت مي کنند خواسته
  .خواست و حرکت کارگران واحد حمايت کردند

 و سومين ايراد اين است که امر آزادي و اتحاد براي دموکراسي، 
عي تلقي شده و به لحاظ ناکارآمديش در بسيج مردم مورد شعاري انتزا

اين درست است که مردم با شعارآزادي و . انتقاد قرار گرفته است
شوند، اما کسي هم چنين ادعائي  دموکراسي خشک و خالي بسيج نمي

اتحاد، براي آزادي و دموکراسي است، اما مردم براي . نکرده است
و براي آزادي زندانيان سياسي به آزادي عقيده و بيان و مطبوعات 

براي آزادي تشکل . کنند براي آزادي حجاب حرکت مي. ميدان مي آيند
بسيج مي شوند، اين مجموعه " داد زدن"صنفي و سياسي براي آزادي 

دموکراسي و آزادي خشک و . سازند اند و آن را مي اجزاي دموکراسي
ا رد کردن و نپذيرفتن خالي ممکن است انتزاعي باشد، اما  چه ارتباطي ب

  کار مشترک براي دموکراسي دارد؟
ها از  من فکر مي کنم راه کارگر نيازمند يک بازنگري در همه زمينه

اکنون اين سياست جديد وارد چهارمين . جمله در زمينه  اتحادهاست
قبل از هر چيز راه کارگر بايد نشان دهد که . سال عمر خود شده است
اي دارد؟  عمل چه بدست آورده و چه اندوختهدر پرتو اين سياست در 

  خواهد منزوي بماند؟  و تا کي مي
  ۲۰۰۷دوم ژانويه 
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   اکثريت –اندر باب کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران 

 تنوع نظري
  يا 

  آشفتگي سياسي 
  احمد آزاد

  
 اکثريت طي اطالعيه اي – شوراي مرکزي سازمان فدائيان خلق ايران 

 بهمن ۲۲ تا ۱۹خبر از برگزاري کنگره دهم اين سازمان در روزهاي 
ن سازمان دو کنگره در فاصله پنچ سال گذشته اي .سال جاري ميدهد

هاي  برگزاري کنگره.  العاده برگزار کرده است عادي  و دو کنگره فوق
تاثير تحوالت ايران . درپي قبل از هر چيز نشان از بحران دروني دارد پي

و جهان در دو دهه گذشته در درون سازمان اکثريت و بويژه تحوالت 
برگزاري چند ساله اخير به رشد اختالفات دروني دامن زده و 

  .العاده را ناگزير کرده است هاي  فوق کنگره
 شمسي برگزار شد،  را ۱۳۸۱کنگره هفتم اين سازمان، که در بهار سال 

در اين . توان نقطه عطفي در تاريخ سازمان اکثريت به حساب آورد مي
هاي حکومت  کنار  کنگره براي اولين بار ظاهرا سياست  حمايت از جناح

توسط کميسيون منتخب کنگره  به تصويب رسيد گذاشته شد و سندي 
طلبان حکومتي، خواهان  که ضمن طرح مرزبندي روشن با اصالح

به . استقرار جمهوري دمکراتيک، الئيک و اصل جدايي دين از دولت بود
و انتظار » نگاه به باال«اين ترتيب به سلطه بيش از دو دهه سياست 

ه براي اصالح سياست و مبارز«استحاله رژيم از درون و به قولي 
»  هاي دروني آن ساختار حکومت جمهوري اسالمي ، با همکاري جناح

خاتمه داده شد و تالش براي پيشبرد سياست برکناري حکومت اسالمي 
  . و استقرار يک حکومت دمکراتيک و الئيک پيشي گرفت

اما عليرغم تصويب اين سند، رهبري اکثريت نتوانست سياستهاي خود 
 به همان سياق ها ن سند منطبق کند و به تدريج موضعگيريرا با اي

 شوراي مرکزي اين ۱۳۸۱سابق ادامه يافت تا جائي که در زمستان 
شرکت » شوراهاي شهر وروستا «سازمان اعالم کرد که در انتخابات 

اين تجربه نشان داد که تنها تصويب يک سند سياسي، . خواهد کرد
 خط مشي سياسي قديمي جان براي تغيير سياست  کافي نيست و

  . سخت تر از آن است که با يک سند سياسي از صحنه خارج شود
 بحران دروني سازمان اکثريت را تشديد کرد و کنگره  اين وضعيت اما

از .  براي پاسخگويي به اين بحران تشکيل شد۱۳۸۲العاده مهرماه  فوق
داران العاده صحنه درگيري طرف پيش روشن بود که اين کنگره فوق

سياست پيگيري تحوالت ازدرون حکومت اسالمي  و طرفداران سياست 
در . برکناري رژيم و استقرار يک جمهوري دمکراتيک و الئيک است

بايست کاري را که در کنگره هفتم آغاز شده بود،  واقع اين کنگره مي
شرائط . کرد تکميل  و چرخش سياسي سازمان اکثريت را تثبيت مي

هاي  شکست کامل اصالح طلبان در پيشبرد برنامهسياسي جامعه و 
خود نيز عامل مهمي در گرايش اکثريت اعضاء شرکت کننده در کنگره 

سند نهايي اين بار با تغييراتي و با تاکيد بيشتر . به تغيير سياست بود
بر لزوم نفي کل حکومت جمهوري اسالمي و استقرار يک حکومت 

تصويب اين . به تصويب رسيدجمهوري دمکراتيک، سکوالر و فدرال 
امکان تحول از درون « سند تقريبا نقطه پاياني بود بر تالشهاي گرايش 

کنگره . هاي گذشته و کنترل رهبري اين سازمان در حفظ سياست» رژيم
نهم دو سال بعد تغييري دراين جهت گيري سياسي نداد و سند نهايي 

ميسيوني تکميل که تنها چارچوب آن به تصويب رسيد و بعدا توسط ک
العاده باقي  و منتشر شد، تقريبا در همان چارچوب سند کنگره فوق

  . اما اين بار اختالفات ديگري بروز کرد. مانده بود
العاده هفتم گرايش ديگري در درون اکثريت در حال  از زمان کنگره فوق

شکلگيري بود که نگاه متفاوتي نسبت به رابطه با قدرت هاي جهاني، 
داري در توسعه جامعه ايران داشت و تمايل  يگاه سرمايهنقش و جا

در جريان . داد متفاوتي در عرصه اتحادهاي سياسي از خود نشان مي
کنگره هفتم اين گرايش با گرايش غالب همراه شد و گرايش طرفداران 

اما پس از اين کنگره و . را به اقليت مطلق کشاند» تحول رژيم از درون «
 نهم، در تالش براي پيشبرد سياستهاي خود، بويژه پس از کنگره

انتشار مقاالتي درتوضيح نگرش خود، . حرکتهاي مستقلي را آغاز کرد
با رضا پهلوي و نمايندگان » سلطاني«مالقات و صرف چلوکباب 

 برلين و لندن و غيره، به تدريج هاي سلطنت طلبان، شرکت در کنفرانس
تا جائيکه . خصي دادبه اين گرايش در سازمان اکثريت چهره مش

شوراي مرکزي ناگزير در مقابل انتقادات شديد از چپ و راست، از اين 
  . گرايش اعالم برائت کرد

هاي  مختلف سازمان  بار نيز چون سه سال قبل رفتارهاي گرايش اين
اکثريت، همخواني با اسناد سياسي مصوبه کنگره نداشتند و بحران 

العاده ديگري را  رگزاري کنگره فوقدروني مجددا سرباز کرد و طبعا ب
  .در دستور کار قرار داد، که قرار است در چند هفته آتي برگزار شود

نگاهي به اسناد منتشر شده در رابطه با اين کنگره نشان ميدهد که اين 
بار دو گرايش سياسي،  يعني گرايش غالب در دو کنگره قبلي که 

باشد از يک  يک و فدرال ميخواهان استقرار يک جمهوري دمکراتيک، الئ
طلبان، با شعار استقرار  سو و گرايش طرفدار همکاري با سلطنت

دمکراسي و حقوق بشر، بدون تاکيد بر نوع خاصي از حکومت جانشين، 
در کنار اين دو . انداز سوي ديگر به رويارويي با يکديگر پرداخته

اري به د گرايش، گرايش ديگري، با رد سوسياليسم و پذيرش سرمايه
کند تا در بين دعواهاي اين  عنوان راه رشد جامعه ايران، نيز تالش مي

در اين اسناد نشاني از تالش گرايش .  کنگره جايي براي خود باز کند
بود، نيست و چنين به نظر » تحول از درون رژيم « اول که در پي 

رسد که  شرائط در حال حاضر براي ورود اين گرايش به صحنه  مي
  .ي هاي دروني اکثريت مناسب نيستدرگير

*    *    *    *    *  
، که در »سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران« ۱۳۵۷پس از انقالب بهمن 

دهه چهل شمسي با هدف سازماندهي مبارزه مسلحانه عليه رژيم 
آوري وسيع فعالين وهواداران  سلطنتي پهلوي شکل گرفته بود، با روي

و در فاصله بسيار کوتاهي به بزرگترين جنبش چپ ايران روبرو شد 
تحوالت جامعه و پشت سر . سازمان چپ پس از انقالب تبديل گرديد

هاي اين  مشي و برنامه توانست در خط گذاشتن يک انقالب طبعا نمي
سازماني که براي مبارزه مسلحانه با رژيم . تاثير باشد سازمان بي

ود را با شرائط جديد بايست خ گرفته بود، اکنون مي ديکتاتوري شکل
پذيري رشد گرايشات گوناگون و گاه  حاصل اين تطبيق. داد تطبيق مي

  . متضاد در صفوف سازمان واحد شد که انشعاباتي را بدنبال داشت
، سازمان اکثريت کم و بيش يک ۱۳۶۰بعد از آخرين انشعاب در پائيز 
ن از بين رفت. کرد دستي را دنبال مي خط مشي سياسي واحد و يک

مشي سياسي ثابت براي  گرايشات دروني متضاد و پيگيري يک خط
مدتي، اجازه داد تا سازمان اکثريت همچون يک حزب سياسي جايگاه 

اما تحوالت . معيني در بين سازمانها و احزاب بيرون از حکومت پيدا کند
مشي سياسي  و بويژه  جهاني و بويژه درون ايران، شکست  خط
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صالح طلبان حکومتي و تالش در ايجاد تحول آخرين آن، حمايت از ا
دمکراتيک از درون رژيم، عمال پس از بيست سال مجددا بحران دروني 
اکثريت را دامن زد و پس از کنگره ششم گرايشهاي مختلف تالش 

اي دروني سکان رهبري سازمان اکثريت را بدست  کردند تا در مبارزه
  . گيرند

و » انشعاب«انقالب در نوع نگاه به تفاوت اين دوره با سالهاي اوليه 
گرايشهاي موجود عليرغم . تمايل عمومي به پرهيز از انشعاب بود

کردند تا  اختالفات جدي و مبارزه دائمي با يکديگر، اما همزمان تالش مي
به اين ترتيب  در طول چند سال . حفظ کنند» اکثريت«خود را در ظرف 

رات متضاد در درون آميز بين نظ اخير نوعي همزيستي مسالمت
سازمان اکثريت شکل گرفت  که بطور همزمان هر گرايشي تالش 

به اين . کرد مشي سياسي خود را دنبال مي مستقل براي پيشبرد خط
ترتيب سازمان اکثريت پس از بيش از دو دهه، سيماي يک حزب با 

اي از   مشي سياسي معين را از دست داد و به  ملغمه برنامه و خط
  . سياسي متناقض تبديل شدگرايشات 

  
 چند نمونه از ديدگاههاي گوناگون و متضاد برگرفته از اسناد پيشنهادي

  : شود ، ذيال آورده مي»کار آن الين«منتشر شده در سايت 
  : اسناد ديدگاهي - 

ريزى متمرکز و با ايفاى نقش دولتى  سوسياليسمى که با برنامه     « 
در حيطه کنترل خود در آورد و بخواهد ابزارهاى اساسى توليد را 

يافتگى کشور خواهد شد  مالک قانونى آن شود، بدون ترديد مانع توسعه
در جهان ما . و شهروندان را محصور در ساختارى بسته خواهد ساخت

به اعتقاد من، تأمين .......  اين مدل براى هميشه شکست خورده است
مايى و افزايش اهداف بلندمدت توسعه مستلزم ارتقاى نظام کارفر

تأکيد بر . مشارکت اقتصادى، اجتماعى در اقصى نقاط کشور است
هاى اقتصادى و  اقتصاد بازار و آميختن منطقى و منصفانه آن با برنامه

محور مى تواند جامعه و کشور را در برقرارى توسعه و  اجتماعى عدالت
د توازن، بويژه تعميق و اجراى عملى عدالت اجتماعى واقعى و ايجا

ساز ثبات و سالمت  اين سياست زمينه. هاى شغلى يارى دهد فرصت
 »......اقتصادى و عامل مهمى در کاهش فقر در ايران فردا خواهد بود

   دانش باقرپور - تأملى بر مبارزه طبقاتى، نگاهى به عدالت اجتماعى
  

پرنسيپ هاى ما در برخورد با دو فرايند متضاد جهانى شدن و      «
 ى سرمايه دارى جهانى ساز

دفاع از صلح، سوسياليسم، دموکراسى مشارکتى، حقوق بشر، عدالت 
اجتماعى و برابرى، توسعه پايدار و انسانى، حفظ محيط زيست، بريدن 
استثمار، تحديد مالکيت خصوصى، برقرارى مالکيت اجتماعى بر ابزار 

........   .توليد، ارتقاء همبستگى خلقها و احياء انترناسيوناليسم پرولترى
ما به مثابه جريان پيرو سوسياليسم علمى در فرآيند جهانى شدن از 
ارزش هاى دموکراتيک و سوسياليستى دفاع مى کنيم و متعهد به 

» .......مبارزه و افشاى پروژه جهانى سازى سرمايه دارانه مى باشيم
جمعى از هواداران  -فرايند جهانى شدن و پروژه جهانى سازى 

  )داخل کشور( اکثريت –ئيان خلق ايران سازمان فدا
  

 و  کنيم  پيکار مي  برشمرديم هايى که  ارزش  تحقق ما در راه     «
ها و   ارزش  چنين  تجسم  واالى خود که  آرمان  عنوان  را به سوسياليسم

  دارى سرچشمه ستم  نظر ما سرمايه به.  دانيم ، مي  انسانى است تمايالت
 و بيکارى  ، جنگ  از طبيعت ورى غارتگرانه بهرهعدالتى،  طبقاتى، بي

هاى اجتماعى  ها و ناهنجاري اى و منشأ بسيارى از نابساماني توده
  ..... است

  دارى شکل  سرمايه  جامعه هاى سوسياليستى در بطن  نظر ما ارزش به
  ما مبارزه.  يابد ها گسترش  آن تواند بر پايه  مي گيرد و سوسياليسم مي

.  دانيم  امروز مي  وظيفه  کار فردا، بلکه ها را نه  ارزش  اين قبراى تحق
 کار فکرى   سياسى، به  بر مبارزه هاى سوسياليستى عالوه  ارزش تحقق

طرح تدقيق » .... و به نهادسازى نياز دارد  و دراز مدت  فرهنگى مداوم- 
  ران اي  خلق فداييان سازمان   و ديدگاههاى آماجها سند ي و تکميل شده

   خليقبهروز -)  اکثريت(
  
 جوامع يناپذير بوده و در ادامه روند تكامل  اجتنابي شدن امريجهان«

 .باشد ي ميبشر
 مجدد در توليد، بازار كار، مصرف و ي اين پروسه تقسيم جغرافياييط

 صورت گرفته و گسترش خواهد ي در بعد اقتصاد جهانيگذار سرمايه
 و مبادالت ي پيراموني در كشورهايارگذ در اين راستا، سرمايه. يافت

ها و امكانات   راستا فرصتنيدر ا.  افتي افزايش خواهد ياقتصاد جهان
 كه نتواند يوهر آن كشور.  در سطح جهان بوجود آمده است يوسيع

و يا نخواهد از اين امكانات گسترده استفاده نمايد از دايره تحوالت قابل 
 را متحمل خواهد ي جبران ناپذير آينده جدا مانده و زيانيبين پيش
 ني ، بر استي نخي تاراني پاي دارهي سرمانکهيما ضمن باور به ا.....  .شد

ما .  است ي دارهي کشور، نظام سرماي که مدل رشد اقتصادمينظر هست
 بر دي نظام ، با تاکني چپ و دمکرات در چهارچوب ايروي نکيبعنوان 
 ي ، براي کردن دمکراسنهيد و استقرار و نهايستيالي سوسيارزشها

 عادالنه ثروت و در راه باال بردن سطح عي ، توزکشان حقوق زحمتنيتام
 ( کيچند تز استراتژ» ........مي کني مبارزه مبارزه ميرفاه اجتماع

  اي و منوچهر مقصودنيمي سلماشااهللا -   )ي برنامه ا– يدگاهيد
  

هاى  ها و ارزش ى آماج ده در برگيرن  واالى ما و  آرمان سوسياليسم     « 
ى انسان از  کشي سوسياليسم براى ما جنبشى است عليه بهره.  ما هست

هاى اجتماعى، عليه غارت  انسان، عليه هرنوع اختناق، عليه نابرابري
برد حقوق  ى فرهنگ انسانى، براى پيش طبيعت، براى حفظ و توسعه

 دمکراتيک اى، که در آن شهروندان امور خود را بشر، براى جامعه
  ......دهند سامان مي

که هدفى ناگزير براى گذر   تاريخى، بل  غايت  يک  براى ما نه سوسياليسم
 نظر ما  به.  مدار است مدار به مناسبات انسان  سرمايه از مناسبات

گيرند و   مي دارى شکل  سرمايه  جامعه هاى سوسياليستى در بطن ارزش
   اين  براى تحقق ما مبارزه. آورند  مي را فراهم  سوسياليسم  گسترش پايه

نهادها بر  پيش» ...... دانيم  امروز مي  وظيفه  کار فردا، بلکه ها را نه ارزش
احمد  -  ) اکثريت (  ايران  خلق فداييان سازمان  هاى  ها و آماج سند ديدگاه

  فرهادى
  
   برنامه اي– اسناد سياسي - 

ستبد و خشن و استقرار بركنارى اين رژيم ايدئولوژيك، م     « 
 .آيد دمکراسى در ايران، از عهده هيج يك از اپوزيسيون به تنهايى برنمي

 در اين راستا، ائتالف و يا اتحادتمامى اپوزيسيون مترقى و دمکرات - 
جهت برکنارى رژيم و استقرار دمکراسى در کشور، شرط ضرورى 

 . ستپيروزى اپوزيسيون مترقى و دمکرات عليه ارتجاع حاکم ا
گيرى نهاد ملى با شر کت وسيعترين نيروهاى   از اين رو ما براى شكل- 

اپوزيسيون دمكرات بر مبناى دمکراسى، منشور جهانى حقوق بشر و 
ضمايم پيوست جهت بکارگيرى موثرتر امکانات داخلى و بين المللى در 

  ......مبارزه عليه رژيم تاکيد و برا ى تحقق آن مبارزه مى کنيم
اكيد بر شعارهاى رفراندوم، تشكيل مجلس موسسان، تغيير ما با ت

قانون اساسى و تعيين نوع حكومت جايگزين مى كوشيم حمايت بين 
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استقرار جمهورى  براى » .......المللى را از اين شعارها جلب كنيم
ماشااهللا  -  دموکراتيک، سکوالر و فدرال به جاى جمهورى اسالمى

  سليمى و منوچهر مقصودنيا
  

آرايى سياسى در جامعه دستخوش دگرگونى  از آنجايى که صف  «    
قرار گرفته است، به ناچار برخى تغييرات ضرور را با خود به دنبال 

سازى در سياست  يکى از اين مسائل بازنگرى و خالص. آورده است
گيرى حول يک  جنبش ما اکنون به نقطه مرکزى تصميم. اتحادها است

از اين رو وضعيت خطير کشور از ما . تائتالف گسترده نزديک شده اس
 را وانهيم و اولويت يک ائتالف گسترده را ها ينظر طلب مى کند که تنگ

تزهائى پيرامون » .در دستور بگذاريم» دموکراسى و حقوق بشر « حول 
 -  وضعيت سياسى کشور بعداز انتخابات دور نهم رياست جمهورى

  دانش باقرپور
  

قرار يک جمهورى پارلمانى دموکراتيک، هدف راهبردى ما است     « 
هاى  سکوالر و فدرال بر مبناى اعالميه جهانى حقوق بشر و ميثاق

الحاقى آن در ايران است که شرط ضرور براى تحقق آن در کنار تالش 
دائمى ما براى اشاعه فرهنگ و انديشه دموکراتيک و ساختن نهادهاى 

ع اصلى برقرارى مدنى، برکنارى جمهورى اسالمى به مثابه مان
مشى و راهکارهاى سياسى ما با اين هدف . دموکراسى در کشور است

 ........ تبيين مى شود و در خدمت آن قرار دارد
مبارزه ما عليه جمهورى اسالمى متوجه نقد مواضع هر جريانى خواهد 
بود که به هر شکل خواهان حفظ، ترميم و يا بازتوليد حکومت دينى 

، ما بر نقد پيگير تجربه دوم خرداد، مخالفت با تالش در اين راستا. است
هاى ناظر بر تداوم و بازآفرينى مشى استقرار دموکراسى در چارچوب 

 اساسى موجود و مرزبندى با ايجاد جبهه ملتزم به قانون اساسى نقانو
  ....... تاکيد داريم

 تالش براى نزديکى نيروهاى جمهورى خواه دموکرات و سکوالر، 
وسيع اين نيروها و تقويت نقش آنان به عنوان بديل حکومت اتحاد 

در اين تالش، ما براى . اسالمى در مرکز ثقل سياست ما قرار دارد
پيوندى بين جمهورى خواهان دموکرات و سکوالر جايگاه  تأمين هم

طلبان سلطنتى و   روشن اين اتحاد با مشروطهزما بر مر. مقدم قائليم
 نيازمند ارايه گفتمان خواهان يت نقش جمهورتقوي. دينى تصريح داريم

براى استقرار » ..... مستقل اين نيرو و تثبيت آن در سطح جامعه است
  فرود سياوش پور - .جمهورى ايران به جاى جمهورى اسالمى

  
تالش براى نزديکى و همکارى نيروهاى جمهورى خواه دموکرات      « 

 نقش آنان به عنوان بديل و سکوالر، اتحاد وسيع اين نيروها و تقويت
ما بر هم پيوندى . جمهورى اسالمى در مرکز ثقل سياست ما قرار دارد

بين نيروهاى چپ دمکرات، دمکراتهاى عدالت خواه و ليبرال دمکراتهاى 
ما بر مرز روشن ارزشها . جمهورى خواه و سکوالر جايگاه مقدم قائليم

دمکراتهاى جمهورى و اهداف برنامه اى و استراتژيک خود با ليبرال 
خواه و مشروطه طلب و مشروطه خواهان جمهورى اسالمى تاکيد 

تقويت نقش جمهورى خواهان نيازمند ارايه گفتمان مستقل اين . داريم
پاسخگويى به اين ضرورت با . نيرو و تثبيت آن در سطح جامعه است

مشارکت عمومى روشنفکران وابسته به اين نيروى اجتماعى و همکارى 
نيروهاى جمهورى خواه براى ترويج آن در سطح جامعه عملى همه 
  بهروز خليق -  اوضاع سياسى کشور و سياستهاى ما» .است

  
اي و سياسي در بين اسناد  آنچه در باال آمد اندکي از تنوع نظري، برنامه

بايد توجه داشت که در اين اسناد جاي . ارائه شده به کنگره آتي است

خالي است و همانگونه که قبال گفتم »  رون تحول رژيم از د« گرايش 
با نگاهي ساده به اين اسناد . فعال اين گرايش سکوت اختيار کرده است

از . برداري کرد که کامال متضاد يکديگرند توان از نظراتي نمونه مي
نظري که معتقد است  سوسياليزم شکست خورده و راه رستگاري تنها 

ش دادن سيماي انساني به گذرد و در تال از مسير سرمايه مي
داري را عامل استثمار،  داري است تا نيرويي که  نظام سرمايه سرمايه

هاي بشر دانسته و تنها راه ممکن  فقر، فالکت، جنگ و تمامي نابساماني
نظر ديگري هم هست که . بيند را در استقرار سوسياليسم مي

ه به تحوالت جهان داند ولي فعال با توج داري را پايان جهان نمي سرمايه
که از اين راه نصيب !!! و روند جهاني شدن سرمايه و امتيازات عظيمي 

کند که تا فرصت باقي  شود، توصيه مي مردمان جهان ناپيشرفته مي
داري جهاني شد، شايد از خردوريز  است بايد سوار درشکه سرمايه

پس راه رشدي . چيز شود خوان بزرگان چيزي هم نصيب مردمان بي
داري است و طبعا بهبود  کند راه رشد سرمايه  براي ايران توصيه ميکه

اکثريت همه »  بازار مکاره« در »  ....دار جهاني رابطه با قدرتهاي سرمايه
  .توان يافت جور سياستي مي

دمکراسي « در اين اسناد ديدگاهي با شعار اتحاد همه پيرامون استقرار 
طلبان را تئوريزه کند و  لطنتکوشد تا اتحاد با س ، مي»و حقوق بشر

ديدگاه ديگري به شدت با چنين اتحادهايي مخالف است و هرگونه 
گيري  نزديکي با سلطنت طلبان و مشروطه طلبان ديني را به نفع شکل

  . بيند جنبش مستقل جمهوري خواهي نمي
مستقل از درستي يا نادرستي اين نظرات اززواياي گوناگون، مسئله 

همزيستي اين نظرات متناقض و پراکنده در دل يک اصلي در چگونگي 
 آتي يک گرايش  با فرض اين که در کنگره. سازمان سياسي واحد است

. گيرند آورد و گرايشات ديگري در اقليت قرار مي اکثريت را بدست مي
  :در اين صورت سه احتمال وجود دارد

 گرايشات اقليت عامدانه با نقد دائمي سياستهاي اکثريت، عمال - ۱
چوب الي چرخ اجراي سياستها گذاشته و فضاي دروني 

  .سازمان را متشنج کنند
شوند تا روند  گرايشات اقليت سکوت اختيار کرده و منتظر مي - ۲

 .حوادث شرائط را براي برآمد آنها آماده کند
توجه به سياستهاي مصوبه کنگره ، مستقال  گرايشات اقليت بي - ۳

 . برند ت پيش ميهاي خود را هرکجا که امکان داش سياست
  

در چند سال گذشته گرايشات سازمان اکثريت بيشتر با تالش در حفظ 
حل سوم را براي پيشبرد  ، راه»ظرف« اين سازمان به مثابه يک 

العاده  بحران کنوني و کنگره فوق. اند هاي سياسي خود بکارگرفته برنامه
دت پرسش بعدي اين است که تا چه م. نيز ناشي از اين مسئله است

ديگر اين همزيستي مسالمت آميز قرار است ادامه يابد و اصوال فايده 
آن چيست؟ ممکن است از اين سوال بوي انشعاب يا تشويق به انشعاب 

عمدتا در مقابل » انشعاب«ولي واقعيت اين است که . به مشام رسد
آيا با توجه به گرايشات متضاد در درون . شود بکار برده مي» وحدت«

توان از وحدت سازماني در اکثريت نشاني يافت تا  ثريت، ميسازمان اک
داري را  بر اساس آن از انشعاب هراسيد؟ آيا بين ديدگاهي که سرمايه

شناسد و آن ديگري که در پي نابودي  راه رستگاري بشريت مي
 تشکيالتي –داري و استقرار سوسياليسم است، وحدت سياسي  سرمايه

طلبان و از  ي که در پي وحدت با سلطنتتوان يافت؟ يا بين آن گرايش
اين مفر جلب حمايت قدرتهاي جهاني براي تغيير حکومت در ايران 
است، با آن گرايشي که در پي شکلگيري جنبش جمهوري خواهي 
دمکراتيک و الئيک و مستقل از قدرتهاي جهاني است، يا آن ديگري که 

نخيت سياسي طلبان حکومتي است، چه س در پي جبهه متحد با اصالح
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توان باشعار هاي زيبائي  وجود دارد؟ يک جريان سياسي جدي را نمي
چون دمکراسي درون تشکيالتي، تفاهم و تحمل، تنوع نظرات و 

سياست نه فقط عرصه نظر بلکه عرصه عمل، و هر . سرگرم کرد...
مبارز سياسي،  عارف پاکباخته . انديشه سياسي در پي پراتيک است

اختالف نظر در احزاب سياسي . نشيند اي به زيج  نيست که در صومعه
واقعي است و غيرقابل انکار و در عين حال مفيد و مثبت براي برخورد 
عقايد و تصحيح نظرات، ولي تا زماني که در يک چارچوب استراتژيک 
مشترک باقي بماند و تا موقعي که امکان عمل و اقدام را منتفي 

ض و تضاد نظرات نه تنها مفيد و مثبت اما اينگونه آشفتگي، تعار.نسازد
براي رشد نظري در درون يک تشکيالت سياسي نيستند،  بلکه عامل 

  . ترمز و مانع پيشرفت نيزخواهند بود
سازمان اکثريت در چند سال گذشته بيشتر به ارکستري مي ماند که هر 

شود و نوازندگان نيزبي توجه به  از چندگاهي رهبر آن عوض مي
زنند، ظاهرش شکل و شمايل  هر يک ساز خود را ميرهبراکستر 

ارکستر را دارد ولي نوايش چنان ناهماهنگ است که شنونده را از 
  .!! کند حضور در سالن اکثريت پشيمان مي

کثريت يک گرايش سياسي به احتمال زياد در پايان کنگره دهم سازمان ا
. اکثريت شرکت کنندگان درکنگره خواهد شدموفق به کسب رای 

پرسشي که بالفاصله پيش خواهد آمد اين است که گرايشات متضاد آن 
پس از کنگره چه خواهند کرد و در صورت تداوم همزيستي مسالمت 

العاده بعدي کي  اکثريت، کنگره فوق» سازمان واحد« آميز آنها در 
  برگزار خواهد شد؟

  
  موخره 

وحدت با در غالب سندهاي ارائه شده به کنگره از مسئله اتحاد و 
در زمينه اتحادهاي سياسي مسئله به . ديگران سخن رفته است

مصوبات کنگره بازخواهد گشت، اما در زمينه وحدت تشکيالتي مسئله 
اشاره » حزب فراگير چپ«در چند نوشته به شکلگيري . متفاوت است

رفته و در اغلب آنها از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به عنوان 
ست به نقدترين سازمان براي شروع حزب فراگير چپ نزديکترين و د

  :بطور مثال . نام برده شده است
ما در پاسخ به ضرورت جنبش دموکراتيک و ساماندهى آينده      «

جامعه بر پايه دمکراسى و عدالت اجتماعى، بر تشکيل حزب چپ، 
دمکرات، فراگير و مدرن و همکارى نزديک ميان نيروهاى چپ دمکرات 

شکل گيرى چنين . اريم و آن را در دستور کار خود قرار ميدهيمتاکيد د
حزبى از يکسو نيازمند تبيين پايه هاى نظرى و برنامه اى است و از 

  بهروز خليق» سوى ديگر پيشبرد بحث و گفتگو و همکارى نزديک
ترين وظيفه نيروهاى چپ پيش از  ترين و مبرم در اين ميان اساسى     « 

هاى فراگير، بدون سپرى کردن زمان، نشستن بر سر  آغاز اين گفتمان
البته در ميان بعضى از . باشد ميز مذاکره در جهت نيل به اتحاد چپ مى

هايى از گام برداشتن اين اتحاد عمال مشاهده  نيروهاى چپ، نشانه
ما اين اتحاد را در نزديکى خط و مشى دو : براى نمونه. شود مى

زمان اتحاد فداييان خلق، که نيروى ، سا)اکثريت(سازمان فداييان 
هرچند که اين (کنيم؛ دهند، مشاهده مى ى جنبش فدايى را تشکيل مى عمده
هاى ناکافى ميبايستى که خيلى پيشتر از اينها و به شکل گسترده و  گام

 حق پژوه اکبر يعل » ).شدند نيز برداشته مى.. . هاى چپ، با ديگر سازمان
  و رفقا
 يک حزب فراگيرچپ دموکرات و مدرن را که براى گيرى ما شکل     « 

پيشبرد جنبش دموکراتيک و ساماندهى آينده جامعه بر پايه توسعه و 
عدالت اجتماعى نيازى است مبرم، در دستور کار جارى خود قرار 

ما دامن زدن به گفتمان چپ مدرن در جامعه، ارائه ديدگاه هاى . دهيم يم

اعى، و تالش براى پيوند با طبقات و برنامه اى مبتنى بر عدالت اجتم
 که شرط مقدم آن دفاع از مطالبات و خواسته هاى -اقشار زحمتکش را

 جزو وظايف خود دانسته و اتخاذ تدابير - معيشتى و صنفى آنهاست
ضرور و مناسب براى غلبه بر پراکندگى نيروى چپ را در جهت تحقق 

 سازمان ما و هاى يکاردر اين راستا بر لزوم هم. اين رويکرد مى دانيم
ها با اميد دستيابى به  ى عرصه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در همه

  فرود سياوش پور » وحدت، تأکيد داريم
تعريف سازمان ما از وحدت يکى شدن بافت تشکيالتى سازمان با      « 

سازمان در نتيجه براى رسيدن . مرام است هاى هم شکل و هم سازمان
 که بر ضد هر نوع استبداد خواه يامى نيروهاى چپ و برابربه وحدت تم

هاى فدايى که  طيف. باشد ي مکوشند، يسياسى و ايدئولوژيک در ايران م
 و بسته کنده شده و به دمکراسى درون استبدادىاز ايدئولوژى 

اند در الويت امر  هاى متمدنانه مبازره روى آورده سازمانى و روش
در حال حاضر سازمان اتحاد فدائيان خلق . دوحدت با سازمان ما هستن

 » .اى و سياسى را با سازمان ما دارد ايران بيشترين نزديکى برنامه
   آزاداکبر يعل
  

و چند و چون آن و تفاوت آن » حزب فراگير چپ«مستقل از بحث حول 
که در جاي خود بايد به (و پذيرش پلوراليسم در چپ، » اتحاد چپ«با 

که در مقابل اين تمايل شديد رفقاي اکثريتي پرسشي ) آن پرداخت
اکثريت  که خود  فاقد انسجام سياسي : توان قرار داد اين است  مي

دروني است، چگونه ميخواهد با ديگران وحدت کند و ديگران قرار است 
با کدام سازمان اکثريت وحدت کنند؟ سازمان اکثريتي که معتقد به 

اليسم در ايران است يا سازمان داري و استقرار سوسي امحاء سرمايه
داري در ايران؟ سازمان اکثريتي که  اکثريتي معتقد به راه رشد سرمايه

خواهي، دمکرات و الئيک، مستقل از  معتقد به يک جنبش جمهوري
هاي  قدرتهاي جهاني است، يا سازماني که در پي زدن نقبي به اليه

ست بر اين سوال تصميم گيري امريکا و قدرتهاي جهاني است؟  ممکن ا
خرده گرفته شود که اساس وحدت سازماني بر برنامه و اساسنامه و 
اهداف سياسي  مصوبه کنگره سازمان متکي است و نه بر وجود 

 درست گيري اين خرده. گرايشات نظري، که در هر سازماني وجود دارد
ولي تجربه . خواهد بود اگر ما با يک حزب سياسي واحد روبرو بوديم

ند سال گذشته نشان داد که مصوبات کنگره اکثريت مانع آن همين چ
طلبان، در دو کنفرانس برلين و لندن  نشده تا گرايش همکاري با سلطنت

شرکت نکند، و يا گرايش ديگر در » اکثريت«با اسم و رسم و نام ونشان 
دوم آن که .  پي تماس و گفتگو با اصالح طلبان جمهوري اسالمي نباشد

ي با چه هدفي است؟ آيا براي اضافه کردن جناحي به اين وحدت طلب
» آنچه خوبان همه دارند«جناحهاي موجود؟ ظاهرا در حال حاضر 

آيا درپي تقويت يک جناح خاصي هستند؟ !! سازمان اکثريت تنها دارد
تجربه نشان داده که نيروي سيالي هم در سازمان اکثريت وجود دارد 

امعه از اين گرايش به آن گرايش که بسته به شرائط روز و تحوالت ج
با توجه به اينکه بسياري ازتغييرات سياسي درون . شود جابجا مي

اکثريت نه از طريق بحث و تبادل نظرو اقناع، که عمدتا به دليل تحوالت 
بيروني رخداده است، در اين شرائط هر تغيير جديدي در جامعه 

  . نجامدتواند بالفاصله به چرخش سياسي در اکثريت بيا مي
اما اگر هدف از اين وحدت طلبي بواقع شکل دادن به يک حزب چپ 
است، که در چارچوب يک استراتژي روشن در پي پيشبرد يک برنامه 
راديکال براي تحول در جامعه ايران باشد، قبل از هر چيز سازمان 
اکثريت بايد سيماي چنين چپي را از خود نشان بدهد، سيمائي که فعال 

  . تفاقد آن اس
  ۲۰۰۷ ژانويه ۲۳ / ۱۳۸۵سوم بهمن 



  ۱۴۱   ۱۳۸۵ دی                                                       اتحاد كار  
 

    صفحه  
 

20

 درباره انشعاب در
  حزب دمكرات كردستان ايران

 
جمعى از اعضاى دفتر «با نهايت تاسف از طريق اطالعيه هائي از سوي 

و نيز » ي مركزى ي مركزى و جانشينان و مشاوران كميته سياسى، كميته
، از انجام انشعاب در صفوف حزب دمكرات كردستان »كميته مركزي«

ورمان و نيز دوست و متحد نزديك ايران، يكي از احزاب ديرين كش
 . سازمانمان مطلع شديم

صادر كنندگان هر دو اطالعيه در توضيح دليل اين انشعاب تاكيد دارند كه 
براي حفظ وحدت حزب تالش نموده اند ولي نتيجه اي از اين تالش 

هر دو اطالعيه بر ارزش هاي حزب دمكرات كردستان ايران و . نگرفته اند
هبران فقيد آن تاكيد نموده اند و مانع ادامه همكاري در بر ادامه راه ر

حل ناشده اي اعالم داشته » سياسي و تشكيالتي«صفوف حزب را اختالفات 
اند كه بعد از كنگره سيزدهم سر برآورده است، اما در هيچ كدام از دو 

 . اطالعيه، توضيحي در مورد چند و چون آن ها داده نشده است
 مسائلي كه تاكنون دو طرف اعالم نموده اند، در آن چه كه روشن است،

سئوال ما از دوستان هر . حدي نيستند كه بروز يك انشعاب را توجيه نمايند
دو سوي اين اختالف اين است كه آيا در حد الزم از امكانات دمكراتيك 
حل مشكالت سود برده اند؟ آيا مراجعه به كليه اعضاء و هواداران حزب و 

ك كنگره فوق العاده، طرح مسائل به صورت شفاف و حتي فراخوان ي
علني با مردمي كه دوستدار حزب اند و همچنين سازمان هاي سياسي 
دوست، قبل از وقوع حادثه، نمي توانست چاره مناسب تري باشد؟ متاسفانه 
در اين انشعاب چنين كاري انجام نگرفته است و الجرم به جز دوستان كرد 

دستان ايران، متحدان اين جريان هم، پس از عراقي حزب دموكرات كر
هنوز ما به عنوان يكي از . اعالم رسمي انشعاب از وقوع آن آگاه شده اند

دوستان قديمي حزب دموكرات كردستان ايران، از علل اين انشعاب، 
  . اطالعي بيشتر از آنچه كه تا كنون منتشر شده است، نداريم

هميشه راه حل مناسبي براي اختالفات ما به تجربه آموخته ايم كه انشعاب، 
دوستان حزبي ما، خود يك بار اين تجربه را . سياسي و تشكيالتي نيست

پشت سر گذاشته بودند و انتظار آن بود كه اين تجربه تلخ را دوباره تكرار 
نكنند و هر دو طرف با آموزش از نقصان ها و ندانم كاري ها در جدائي 

ي از خود نشان داده، از طريق ديالوگ و ديروز، امروز سعه صدر بيشتر
 . تفاهم راه حل ديگري بر مشكالت موجود در مناسبات خود پيدا كنند

ما به عنوان دوست و متحد حزب دمكرات كردستان ايران، از اين كه 
دوباره در اين حزب جدائي ديگري رخ داده است، متاسفيم و آمادگي 

عي براي رفع اختالفات دو خود را براي هرگونه همكاري و تشريك مسا
طرف و حفظ يكپارچگي حزب دمكرات كردستان ايران اعالم مي داريم و 
مطمئنيم كه خود دوستان، در هر دو سوي اين انشعاب نيز، بر مسئوليت خود 
در جست و جوي راه حلي براي پايان دادن به اين وضعيت آگاه هستند و 

دامن زدن بر آتش اين جدائي و اميدواريم كه با حفظ متانت، قبل از همه از 
اختالف خودداري نمايند و با درايت و احساس مسئوليت، مناسبات متقابل 
خود را به عنوان دو عضو خانواده بزرگ حزب دمكرات كردستان ايران، به 

 . برخورد هاي غير دوستانه با يكديگر آلوده نسازند
 

 كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
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بيانيه اعالم موجوديت هيئت موسس اتحاديه 
  و بيكاري كارگران اخراجيسراسر

 
 ي كه بدليل بيكاري باال و در شرايطي گذشته هزاران كارگر با سوابق كاري طول سالهادر 

جود نداشته  ديگر وي اشتغال آنان در جاهاي برايگسترده در جامعه و داشتن سن باال، هيچ امكان
اكثر اين كارگران با .  مختلف اخراج شده اندي و از كارهايشان به بهانه هاياست، باز خريد اجبار

 تامين معيشت همسر و فرزندانشان، آواره خيابانها ي براي روزنه اي پول در جستجويدريافت مبلغ
 خود كرده اند و بدين ي كمر شكن زندگي اين پولها را خرج هزينه ها،يشده و پس از اندك زمان

 ي، به جا... وي و با داشتن فرزندان دانشگاهي از آنان در آستانه سن بازنشستگيترتيب بخش زياد
 از خروارها فشار خرد ي كه خود در جامعه توليد كرده اند، در زير آواري از حاصل ثروتيآسودگ

  .كننده، تار و پود زندگيشان شروع به از هم پاشيدن كرده است
 مسئول، فقط ظرف شش ماهه اول امسال ي مقامهايطرف ديگر بر اساس اعتراف برخ از

 ي پيوستند كه قامت در هم شكسته يدويست هزار كارگر ديگر به خيل ميليونها كارگر بيكار
 العموم كارگران ياين كارگران عل.  در جامعه ما را به تصوير كشيده استي زندگيآنان، سيما

 بند نيست، به واقع دستمزد زير خط فقر آنان در زمان ي به هيچ جايشان هستند كه دستيموقت
 زنده ماندن بوده است، و امروزه اين ياشتغال، تنها اميد اين كارگران و خانواده هايشان برا

 ي بايد با شرمندگ،ي نجومي كسب سودهاي سرمايه داران برايكارگران به دليل زياده خواه
 به هر ذلت و يو آن دراز كرده و از سر استيصال و درماندگ ين اي دست نياز به سو،يمضاعف
  . زنده ماندن خود و همسر و فرزندانشان تن در دهندي برايخوار

 از ي قائم شهر پس از سالها توليد كوهي اينست كه حكومتگران، آنجا كه پيرمرد نساجواقعيت
 ي حتتوانم  ي نميچه كنم وقت رود،  ي كجا ميميبينم كه دخترم پنهان«: گويد  يثروت و نعمت، م

 بندند بلكه همانگوكه ي بندند، نه تنها چشمانشان را مي؟ چشمانشان را م....شكمش را سير كنم
 دويست هزار كارگر ديگر نيز ي خانماني بي شش ماهه اول امسال، زمينه را براي بوديم طشاهد

كارگران شركت واحد،  ي به تسليم كشاندن فرياد حق طلبيمهيا كردند و ماههاست كه برا
 مطلق بر خانواده هايشان به گروگان گرفته ي تحميل فقر و گرسنگيدستمزد نا چيز آنان را برا

 . اش را نداشته باشدي جرات دفاع از حقوق و حرمت انسانيرگراند تا كا
 

  كارگران
يكايك ما  ي همين فرداي است از زندگي تمام نمايي قائم شهر، آئينه ي امروز كارگر نساجيزندگ

 است كه بخواهد لب فرو بندد و در امروز ي كدام انسان،ي به نام زندگيتحت چنين جهنم. كارگران
 حق راز اينرو ، و بنا ب.  ببيندي اش، خود و همسر و فرزندانش را در چنين وضعيتي زندگيو فردا

خود ما كارگران و  متحد ي بهتر، كه تنها با اتكا به نيروي داشتن يك زندگيمسلم ما كارگران برا
 از طريق متشكل شدن ممكن و ميسر است، 

 كارگران ي اين بيانيه، ايجاد هيئت موسس اتحاديه سراسري ما كارگران امضا كننده بدينوسيله
 ي و تامين شغل مناسب برايبا هدف تحقق بازگشت بكار كارگران اخراج" و بيكار را ياخراج

 معادل حداقل دستمزدها تا زمان اشتغال بكار كارگران يار بيمه بيكيميليونها بيكار و يا بر قرار
 ،ي در مراكز توليدي و تعليقي، اعالم ميكنيم و از همه بيكاران و كارگران اخراج" و بيكارياخراج
 و بيكار ي كارگران اخراجي كشور ميخواهيم دست در دست هم در اتحاديه سراسريصنعت

 متحد خويش، خواسته يدوش هم و با اتكا به نيرومتشكل شوند تا بدينوسيله قادر شويم دوشا
 را از ي نشانده و سايه شوم فقر و فالكت، و استيصال و درماندگي بر حق مان را به كرسيها

 ميسر نخواهد شد، مگر ي ترديد چنين امري افكنيم، بي خود و همسر و فرزندانمان به كناريزندگ
 . متحد و متشكل ما كارگرانيبا نيرو

 
  و بيكاري كارگران اخراجيس اتحاديه سراسر موسهيئت
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فوروم جهاني 
 نايروبي 

 و
 تاثير آن بر روند 
  کنوني جهان

  
 

  ناهيد جعفرپور
  

بسياري از خود سئوال مي کنند که هفتمين 
تاثيرات سياسي  فوروم جهاني نايروبي چه 

مشخصي مي تواند بر وقايع جهان بخصوص 
آينده جهان  داشته باشد؟ بطور مثال  بر وقايع 

"  کشور هشت " وقايعي چون کنفرانس سران 
برخي اعتقاد دارند که . بهار امسال در آلمان

سلسله مراتبي و پلوراليستي که  ساختار ضد 
در منشور فوروم جهاني نهفته است در 

. بسياري از مواقع چون مانعي عمل مي نمايد 
خواستار شکل دادن  از سوئي فوروم جهاني 

آلترناتيو هاي مشخص بر عليه جهاني سازي 
 و از سوي ديگر هيچ کسي در نئوليبرالي است 

برخوردار نيست که تعبير  فوروم از اين اختيار 
و تفسير خود را بشکل بيانيه به فوروم ارائه 

در واقع اين خصلت از نگاه منتقدين نقطه . دهد 
منتقدين در اين : است ضعف فوروم جهاني 

رابطه بيان مي کنند که در کنفرانس هاي 
ظر فراوان انجام جهاني بحث و تبادل ن فوروم 

سياسي از اين  مي پذيرد اما درنهايت تصميمي 
   . بحث ها بيرون نمي آيد

من در اين رابطه تنها به چند نکته مهم اکتفا مي 
جهاني در مرحله  اول اينکه فوروم : کنم 

نخست شبکه اي گسترده در سراسر جهان 
اتصال جنبش هاي اجتماعي پهنه جوامع  براي 

به يکديگر   اين جنبش ها و انتقال تجربيات

در واقع همانگونه که جهاني سازي . است
اي کوچک در خدمت حرکت  دهکده جهان را به 

جهان تبديل  هاي مالي  سرمايه و به نفع قدرت
نموده است، فوروم جهاني هم در اين دهکده 

هاي  اتصال و حرکت جنبش کوچک براي 
نوين  اجتماعي ملي و بين المللي بر عليه نظم 

جهاني سرمايه داري و شکل دادن ضد قدرت 
هاي  فرامليتي و ديگرقدرت هاي  بر عليه کنسرن

سياسي و اقتصادي استثمارگر جهان مبارزه 
   .و حرکت مي نمايد 

بنا براين فوروم جهاني جايگاهي است براي 
تا با هم  به شور و  جنبش هاي اجتماعي جهان 

ا چه مشورت بپردازند و کند و کاو نمايند که ب
توان در  هاي مبارزاتي مي ها و چه اهرم بديل 

( جهاني شدن  مقابل آن بخش غير انساني  
که بر )  جهاني شدن به خودي خود بد نيست

ها و در جهت  شرافتمندانه انسان عليه زندگي 
( کند  مي ها حرکت  استثمار و استعمار انسان
مقابله و مبارزه ) جهاني سازي نئوليبرالي

   . نمود
وم اينکه در مباحثات فوروم جهاني در باره د

فرامليتي در جهت  هاي  هاي کنسرن دسيسه
تقليل دستمزدها، به رقابت انداختن کارگران با 

يکديگر و غير انساني نمودن شرايط کاري  
کار، بحث کنندگان با  وطوالني نمودن ساعات 

انتقال اطالعات و تجربيات خود به نتايج و 
رسيده و با قرار گرفتن در هاي مشترک  بديل 

ي  با اقدامات عملي هاي کاري مشخص  شبکه
اي و بين المللي بر عليه اين مناسبات بر  منطقه

   .خيزند مي 
سوم اينکه فوروم جهاني زادگاه بسياري از 

ساله اخير جهان  هاي ضد جنگ چند  جنبش
هاي گسترده  مثال بخش مهم تظاهرات( است 
 در چند سال جنگ و ضد اشغال عراق ضد 
ها و  سازمان ها و  بسياري از جمعيت). اخير

هاي ضد جنگ  عناصر فعال در جنبش
در هفتمين فوروم جهاني  بخصوص امسال 

که  اند زيرا  درنايروبي بطور فعال شرکت نموده
آنها مي دانند تنها با برقراري عدالت اجتماعي 

 . است صلح پايدار ممکن 
 

 
 

هاي  امسال يکي از بحث هاي مهمي که جنبش
جهان با خود به نايروبي  ضد جنگ سرتاسر 

اي  برنامه آورده اند، بحث و افشاگري در باره 
در نايروبي . دولت آمريکا در عراق است 

چندين نشست را  هاي ضد جنگ جهان  جنبش
برنامه ريزي نموده اند و در نظر دارند در اين 

ها براي خروج فوري و بي  قيد و شرط  نشست 
عراق اقدامات مبارزاتي و  ارتش اشغالگر از 

. هاي متعدد جهاني سازماندهي نمايند آکسيون
ن خطر گسترش حمالت نظامي آمريکا همچني 

ايران ، سوريه ( خاورميانه  به کشورهاي ديگر 
اتمي  همچنين خطر استفاده از تسليحات .. ) و

توسط اسرائيل که تهديدي جدي براي کل 
هاي مهم ديگر  از بحث منطقه خاورميانه است 

ها در نايروبي خواهد بود که قرار  اين جنبش
از .  تدارک بنشيننداست در اين رابطه هم به 

هاي ضد جنگ در  جنبش هاي ديگر  خواست
فوري  فوروم جهاني نايروبي پرداختن عاجل و 

هاي بازسازي عراق بجاي  هزينه  پروژه
ارتش اشغالگر و  صرف اين هزينه براي 

هاي ضد جنگ  جنبش. عمليات نظامي است
کننده در فوروم نايروبي طبق قرارهاي  شرکت 

هاي جهاني را براي  آکسيون جلسات تدارکاتي 
خروج آمريکا از عراق و همچنين بر عليه 

در آلمان » هشت کشور«کنفرانس سران  
براي اين منظور  سازماندهي خواهند نمود و 

همچنين . روزهاي مشخصي تعيين خواهد شد
هاي ضد  استثماراجتماعي براي جنبش واژه 

اي بيگانه  واژه جنگ شرکت کننده در نايروبي 
ها خواهان عدم   و از اين رو اين جنبشنيست

تحريم اقتصادي و ايزوالسيون بر  هرگونه 
بخصوص  هاي منطقه خاورميانه  عليه ملت

تحريم و ايزوالسيون بر عليه مردم ايران مي 
ها تحريم  به اعتقاد اين جنبش باشند زيرا که 

اقتصادي عراق تنها دودش به چشم مردم 
تن هزاران نفر از عراق رفته و باعث از بين رف 

خردساالن در نتيجه  مردم عراق بخصوص 
   . گرسنگي شد

هاي زنان سرتاسر جهان  چهارم اينکه جنبش
مهمترين قربانيان جهاني  در نايروبي بعنوان 

سازي نئوليبرالي و نظم نوين سيستم 
داري پدرساالرانه از نزديک با  سرمايه 

مشکالت زنان  مشکالت  يکديگر بخصوص 
آشنا شده و با انتقال تجربيات و بحث و آفريقا 

هاي خود  جوئي و ارائه بديل و چاره تبادل نظر 
تبعيضات حقوقي  براي مبارزه با انواع و اقسام 

، فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و پيشنهاد 
مبارزه عملي براي رفع هرگونه تبعيض و  براي 

        ٢٣        بقيه در صفحه  ستم جنسيتي و 
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دوگانگي اخالقي 
غربي  جنگ 
  دائمي اسرائيل

   و 
 مشكل كار مشترك

Gilbert Achcar  
   برگردان ناهيد جعفرپور

  

  
  

 لبناني لبرت اشگرژي: ( توضيح مترجم
استاد علوم سياسي در دانشگاه پاريس 
. است و در شهر برلين زندگي مي کند

مصاحبه زير را صوفيا دگ در کنفرانسي 
 اروپا و اختالفات "که در برلين با تم 

 ۲۰۰۶در اواخر نوامبر " فلسطين /اسرائيل
  .) انجام پذيرفت با وي انجام داده است

  
در کنفرانس خاورميانه که همين : سئوال

اخيرا از سوي فراکسيون چپ مجلس  
آلمان سازماندهي شده بود، سازماندهان 
موفق نشدند حتي براي يکنفر از کساني 

اردن به اين که قرار بود از نوارغربي 
کنفرانس بيايند ويزاي سفر به آلمان را 

اين قضيه شامل حال تمامي . بگيرند
فلسطيني هاي نوار غربي بود حال فرق 
نمي کند که آنها ازچه باور سياسي 

اين رفتار ماموران . برخوردار بودند
آلماني نشانه بيماري اي در رابطه با 

اسرائيل از سوئي و / سياست آلمان 
  .لسطين از سوي ديگر استف/آلمان 

سياست دوگانه رفتاري ي مخصوص : جواب
قدرتمندان غربي در رابطه با اسرائيل و فلسطين 

زماني . را به طور واقعي نمي توان ناديده گرفت
که اوائل سال جاري ساکنين مناطق اشغالي در 
انتخاباتي که در نظر همگان به عنوان انتخاباتي 

مودند و اکثريت دمکراتيک شناخته شد شرکت ن
ساکنين آراء خويش را به حماس دادند، اروپا و 
آمريکا دست به هر کاري زدند که دولت جديد را 

آنها تالش کردند تمامي سرچشمه . ايزوله نمايند
هاي مالي را که اين دولت به آنها وابسته بود تا 

با . احتياجات مردم را برآورده کند قطع نمايند
ها را براي انتخاب اين اين کار آنها فلسطيني 
( اما در مقابل آنها . دولت مجازات نمودند

با يک دولت اسرائيلي با رهبري ) اروپائي ها
شارون که براي جنايت هاي وحشتناک مسئول 

همچنين اولمرت وزير . بود خوب کنار آمدند
جديد کابينه اسرائيل، آويگدور ليبيرمن که اوري 

ت ها ياد آونري اخيرا ازآنها بعنوان فاشيس
نموده است و کابينه شان براي پاکسازي هاي 
بيشمارانساني مسئول مي باشد، هيچ مشکلي 

  براي اروپائي ها به وجود نمي آورند 
مسلما اين دو گانگي ي رفتاري اروپا بر 
فلسطيني ها و بطور کل عربها و مسلمانان 
پوشيده نيست و از اين رو در اين جوامع همواره 

آشتي "  آف سيويليزاسيون گالش" تصوري از 
  .ناپذيري در حال قوت است

   
اسرائيل ازماه ها پيش و در حال حاضر :   سئوال

جبهه جنگي خشونت باري را در غزه بر عليه 
حماس و مجموعه مردمي که آنجا بسر مي برند 

براي چه حاال اسرائيل اين . براه انداخته است
  رفتار را دارد؟

سو که ارتش  به اين ۲۰۰۰از سال : جواب
اسرائيل از لبنان عقب نشيني نمود بدون اينکه 
موفق شود شرط و شروطي را بگذارد و همچنين 
از زمان شکست اسرائيل در آخرين جنگ در 
لبنان اين ارتش خشمگين و پر از بغض و حس 

دقيقا از اين مقطع تالش مي کند . انتقام است
قدرتي را که نتوانست در اين مقاطع به اثبات 

گذشته از اين . اند مجددا از نو نشان دهدرس
هدف سياست اسرائيل و همچنين سياست آمريکا 
اين است که در مناطق اشغالي جنگي داخلي را 

 .  دامن زند
 يوني سازمان حماس و الفتح براي ۲۷در تاريخ 

. تشکيل دولتي ازميان ائتالف ملي توافق نمودند
. ود يوني اسرائيل حمله نظامي نم۲۸در تاريخ 

مسئله بر سر اين بود که از اين طريق جلوگيري 
يک چنين استراتژي . از ائتالف فلسطيني ها شود

را اسرائيل به پشتيباني اروپا و آمريکا زماني که 
در . در تابستان به لبنان حمله نمود دنبال کرد

لبنان هم مسئله بر سر به هم زدن ائتالف ملي  
 بر عليه بود تا بدين وسيله نيروهاي مقاومت

اسرائيل و يا بهتر بگويم مخالف هژموني آمريکا 
را مورد هدف قرار دهد و از طريق عباس و 
سينيورا که شرکاي غرب مي باشند بر عليه آنها 

  . اقدام کنند
  

اسرائيل در لبنان و مناطق اشغالي : سئوال
آنچنان روشي را دنبال مي کند که تصور مي 

المللي شود که اصوال هيچگونه حقوق بين 
برخواسته از پيمان ژنو و حقوق بشر و يا 

  سازمان مللي وجود ندارد؟ 
اسرائيل هيچگاه . اين چيز جديدي نيست: جواب

به منافع مردم فکر نکرده است و اهميتي نداده 
من مي خواهم اولين جنگ اسرائيل در . است

 ۱۰۰۰۰لبنان را بخاطر شما بياورم که در حدود 
از جمله اين قربانيان . ندغير نظامي به قتل رسيد

ساکنين شهرک فلسطيني نشين صبرا و شاتيال 
آنها زماني که مبارزان فلسطيني منطقه را . بود

آن چيزي که . ترک نمودند بي پناه باقي ماندند
 ۱۱جديد است رفتار اسرائيل و آمريکا از تاريخ 

منطق جنگ هاي  .   به اين سو است۲۰۰۱سپتامبر 
صول پايه اي هويت و پايدار و دائمي ازا

. شناسنامه اسرائيل از زمان پيدايشش است
اسرائيل ماشيني جنگي است و جامعه اش روز 

اسرائيل در اين جنگ . به روز نظامي تر مي شود
هاي پايدار و دائمي اش هيچگاه به حقوق بين 
المللي اهميتي نداده است و به آن احترام نگذاشته 

رابطه پيش آمريکا و دولت بوش در اين .است
در هر دو اين کشور . قراول اسرائيل مي باشند

 و از زمان روي کار آمدن ۲۰۰۱ها از تاريخ 
بوش و شارون سياست تندروانه همساني داشته 

هم اکنون در انتخابات کنگره آمريکا که .اند
دمکرات ها برنده شده اند راه هاي اميدي 

البته اين به آن معني نيست . گشايش يافته است
 من انتظاري بهتر از دمکرات ها دارم اما که

حداقل با آمدن آنها اين تند روي در سياست 
  .  گسترش جنگ در آمريکا کمي تخفيف مي يابد

  
آيا در مبارزه عليه جنگ هاي پايدار : سئوال

آمريکا در جهان سازمان هاي سياسي اسالمي 
چون حماس و يا حزب اهللا متحدي براي چپ ها 

  مي باشند؟ 
اي کلي و نامشخص  واژه" اسالم سياسي:" جواب
در اين چهارچوب نيروهائي قرار دارند . است

چون دولت فعلي ترکيه از سوئي و بن ال دن از 
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" ضد آمريکائي" سوي ديگر و رژيم 
اما " . طرفدارآمريکا"ايران و يا سعودي 

زماني که ما از حزب اهللا و يا حماس 
صحبت مي کنيم يعني سازمان هاي 

گراي اسالمي که امروز نيروهاي بنياد
حاضر بر عليه اشغال و سياست 
آمريکائي در خاورميانه مي باشند، بايد 
بگويم که مدتهاست ميان اين نيروهاي 

پ " اسالمي و چپ هائي چون سازمان 
در فلسطين و يا حزب " اف ال پ

. کمونيست لبنان اتحادي وجود دارد
آنچه که مهم است اين است که اين 

در مبارزه چگونه است و بر چه اتحاد 
يعني اينکه جداگانه . مبنائي است

سازماندهي و حمله کني و مشترکا 
حزب کمونيست لبنان اين . ضربه بزني

منطق را اعالم نموده است که با حزب 
اهللا کار مشترک مي کند بدون اينکه زير 

  .نفوذ حزب اهللا برود
بايد توجه نمود که جامعه لبنان جامعه 

چند مذهبي به اين خاطر هم اي است 
حزب اهللا مي داند که در اين جامعه نمي 
تواند مدلي را چون جمهوري اسالمي 

از اين رو تالش مي . ايران برقرار کند
کند نفوذ خود را در ميان شيعيان لبنان 

همچنين شيخ نصراهللا هم در . باال برد
طول اين سال ها به لحاظ دالئل تاکتيکي 

ه لحاظ قدرت دشمن آدمي  و همچنين ب
اما بايد توجه نمود . عمل گرا شده است

که با تمام اين اوضاع حزب اهللا در 
اساس بدنبال ايدئولوژي خود خواهد 

  .  بود و براي آن تالش خواهد نمود
  

  .....فوروم جهاني نايروبي
  

   21بقيه از صفحه 
  

هاي زنان  اي گسترده از فعالين جنبش شبكه تشكيل 
تجربه و همبستگي و  جهان براي ارتباط و انتقال 

سمينارهاي بيشماري را ....... پراتيك عملي و 
سازماندهي نموده و تصميم دارند از نزديك در باره  

ان قاره آفريقا آشنا شده و با زن خشونت بر عليه 
ها به گفتگو  خشونت بسياري از زنان در رابطه با اين 

همچنين قرار است كه فعاالن جنبش زنان . بنشينند
درفوروم جهاني نايروبي با نماينده مجلس كنيا خانم  

هاي طوالني براي  اين كشور سال آدلينا موايو كه در 
ن كنيائي زنا رفع هرگونه خشونت و تبعيض عليه 
هاي بيشماري  مبارزه مي كند و در اين رابطه پروژه

ها تشكيل جمعيتي  اجرا نموده است كه از جمله اين پروژه را 
روانشناسان زن است كه وظيفه دارند قربانيان  از وكال و 

اجتماعي را يافته و به آنان  طرق  هاي خانگي و  خشونت
ز كار روانكاوي از بعد ا مقابله با اين تبعيضات را آموخته و 

مالقات نمايند و از  جهات مختلف به اين زنان ياري رسانند ، 
   . نزديك با پروژه هاي وي آشنا شوند
 را سال مبارزه با 2007پنجم اينكه فوروم جهاني سال 

خوانده است و از آنجا كه طبق آمارهاي رسمي  بيماري ايذز 
يدز مبتال بوده و قاره آفريقا به بيماري ا  ميليون از مردم 2،1

باشد  قاره در معرض خطر مي جان هزاران شهروند ديگر اين 
اين قاره اما در اثر  و از سوي ديگر عالرغم ذخاير ثروتمند 

كمك  هاي استثمار گرانه سرمايه داري جهاني  با  سياست
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و ارتجاع بومي و 

ثماري و استعماري جهاني و سياست هاي است ارتجاع 
بيش از نيمي از ....... اين قاره و  اتحاديه اروپا در رابطه با 

مي برند و با هيوالي  مردم اين قاره در فقري مطلق بسر 
شرايط و  مرگ دسته و پنجه نرم مي كنند لذا مبارزه با اين 

هاي اجتماعي شركت  از ديگر بحث هاي عمده جنبش.... 
 است و در اين رابطه هم كنفرانس كننده در فوروم نايروبي 

اجتماعي فوروم جهاني براي اقدامات عملي  هاي  جنبش
   . تصميم گيري خواهد نمود

 روز در نايروبي 5 سميناري كه در اين 1300در مجموع 
هاي  دهنده استقبال جنبش شوند خود نشان مي برگزار 

فوروم و بلوغ فكري اين  اجتماعي جهان از ايده 
جهاني درنايروبي  شعار محوري امسال فوروم . هاست جنبش

با سال هاي قبل تفاوتي كيفي نموده است و آنهم ديگر 
 پاسخگوي نياز جنبش "جهاني ديگر ممكن است"جمله  

جهان نيست بلكه در شرايط غير قابل تحمل  هاي اجتماعي 
هاي فوروم جهاني نوشته شده  اعالميه كنوني بر بسياري از 

    .  "ضروري است  ممكن و  جهاني ديگر"است 
 

 اعدام صدام و همدستانش
  

 ژانويه، دو تن ديگر از دستياران او، برزن 15ين ديكتاتور پيشين عراق، در سحرگاه روز دوشنبه  روز پس از اعدام صدام حس15
ابراهيم التكريتي، برادرناتني او، كه مسئوليت سازمان اطالعات عراق را در چند سال آخر به عهده داشت و حامد البندر، قاضي 

ر دجيل در يك دادگاه غير دموكراتيك محاكمه و به اعدام محكوم شده دادگاه انقالب در رژيم صدام، كه همراه او به اتهام كشتا
 . بودند، برغم درخواست هاي مجامع بين المللي براي لغو حكم اعدام آنها، به دار آويخته شدند

 سالي كه بر عراق حاكميت بي چون و چرا داشتند، جنايات زيادي مرتكب 33صدام حسين و حلقه نزديك اطرافيانش در طول 
مليون ها . در زمان حكومت صدام، تنها در جريان دو جنگ بزرگ با ايران و كويت، صدها هزار نفر كشته و زخمي شدند. دندش

حاصل . ميلياردها دالر خسارت مالي به بار آمد و تخريب محيط زيست از گردونه محاسبه بيرون زد. نفر آواره و دربدر گشتند
ردم خود نيز، جز كشتار و ويراني، جز غل و زنجير، جز فقر و فالكت، جز سرزمين هاي حكومت شوم اين ديكتاتور مستبد براي م

 . سوخته با مواد شيميائي و جز غم و اندوه و درد ورنج و نيستي و نابودي، چيز ديگري نبوده است
بيش از . ال شوداين وحشيگري و خشونت نمي توانست بدون پشتوانه آمريكا و پشتيباني غرب و سكوت ساير دول بزرگ اعم

. مواد شيميائي اش تامين و سالح هايش تضمين شد. چندين سال، صدام براي مقابله با بنيادگرايان حاكم بر ايران پرورانده شد
چرخش سياست آمريكا و مقابله اش با صدام و داليل پشت آن، مي تواند يكي از انگيزه هاي دادگاه غير دموكراتيك صدام و 

اكمه اين جنايت كاران در يك دادگاه بين المللي مي توانست چشم مردم جهان را بر صندوق خانه اسرار مح. دستيارانش باشد
يك دادگاه دموكراتيك بين المللي به سود دول . دول سلطه گر بگشايد و رازهاي نهفته در سينه ديكتاتور بغداد را بر مال كند

ياست اما تنها مي توانست به دست جريان هاي شيعي چون دولت اجراي اين س. بزرگ همدست صدام و به ويژه آمريكا نبود
اين دولت از جنس جمهوري اسالمي است و با انديشه . نوري مالكي، كه اكنون حكومت عراق را در دست دارد، عملي شود

 . هم شيفته انتقام و اعدام است و هم با دموكراسي ناسازگار است. مرگ و انتقام ساخته و پرداخته شده است
و باالخره نگراني از تغيير و تحوالت در جريان انتخابات اخير آمريكا، پس از روي كار آمدن دموكراتها و گسترش ناآرامي ها در 

با اين شتاب، به زعم خود . عراق و زمزمه صدور اجازه براي فعاليت حزب بعث از داليل شتاب در اجراي احكام اعدامهاست
 . ا سد كنندخواسته اند راه بازگشت بعثيان ر

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بنا بر مخالفت اصولي اش با اعدام، حتي اعدام جنايتكاراني چون صدام و 
يارانش را نادرست و زيانبار مي داند و بر اين باور است كه جريان دادگاه صدام و يارانش به شكل غير دموكراتيك و در فضائي 

در نتيجه هم حق متهمان ضايع شده است و هم مردم عراق و مردم ساير . رل، برگزار شده استكامال بسته و تحت كنت
با اعدام اين افراد رازهاي بسياري كه مي توانست در سطح . كشورهاي جهان از دستيابي به اطالعات درست محروم شده اند

 و زد و بندهاي همدستان جهاني صدام، در پرده در جريان اين محاكمه، اعمال. افكار عمومي گشوده شود، به خاك سپرده شد
 . ابهام بيشتري فرو ماند

از اينرو ما اعدام هاي اخير را محكوم كرده و از مجامع و نهادهاي بين المللي مي خواهيم كه براي جلوگيري از اعدامها و 
  . برگزاري دادگاههاي علني و دموكراتيك، حكومت كنوني عراق را زير فشار بگذارند
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   آذر16گرامي باد 
  روز اتحاد روز مبارزه و پيروزي

  
نيا، قندچي و شريعت رضوي   و به خاک افتادن بزرگ۱۳۳۲پنجاه و سه سال از شانزدهم آذر ماه سال 

از آن پس تا کنون دانشجويان در اين روز ياد اين سه دانشجو و همه جانباختگان را ه آزادي را . گذشت
. اند نماد مقاومت دانشگاه و سمبل مبارزه عليه ديکتاتوري و استبداد بدل کردهگرامي داشته، اين روز را به 

زده دوره شاه، دانشجويان به اشکال مختلف در اين روز به جنب و جوش  هاي خفقان تقريبا در تمامي سال
  .ها گرد فراموشي نشيند و شعله مبارزه رو به خاموشي گيرد درآمده  و نگذاشتند بر خاطره

 و ندرت رسيدن جمهوري اسالمي دانشگاهها بيش از پيش در مبارزه عليه استبداد نقش بدوش گرفتبا به قد
ايفاي اين نقش و . نديکي از کانونهاي پر جوش و خروش و يکي از سنگرهاي نيرومند مدافع آزادي شد

 قوا وارد ميدان ايستادن دانشگاه در اين جايگاه، حکومتيان را بر آن داشت تا براي فتح اين سنگر با تمام
ها يورش آوردند و همزمان براي مدتي  هاي چپ و آزاديخواه در دانشگاه در گام نخست به تشکل. شوند

 را تعطيل کرده  و دانشجويان و اساتيد آزادانديش را از زير تيغ تصفيه شوراي انقالب فرهنگي ها دانشگاه
  .دتوانست دوام آورد و نياور تعطيلي دانشگاه نمي. گذراندند

هاي دانشجوئي  وابسته به قدرت اجازه فعاليت يافتند، اما از درون همين  ها فقط تشکل  با بازگشائي دانشگاه
ها و   آذر را امروز همين دانشگاه۱۶. اند ها، دانشجوياني سر برآوردند که قدرت را به چالش کشيده تشکل

اند که بعضا توسط قدرت حاکم  ف کشيدهدر برابر حکومت، دانشجوياني ص. دارند همين دانشجويان پاس مي
شايد اين همه دشمني با دانشگاه و . و با استفاده از امتيازات حکومتي پايشان به دانشگاه باز شده بود

  . رونيز هست خشونت و کينه توزي عليه دانشجويان از اين
اطالعات و دادگاه جمهوري اسالمي براي خفه کردن صداي دانشگاه نه تنها  نيروهاي انتظامي و وزارت 

هاي  عمومي انقالب را به ميدان کشانده است، بلکه به ناگزير ارگانهاي ديگري چون حراست  و کميته
امروز مرتجعترين جناحهاي . انضباطي و بسيج دانشجوئي را نيز فعال کرده به جان دانشجويان انداخته است

درکنار نيروهای " افراد خودسر"و " ها لباس شخصي "در ظاهرتا ديروز اگر  اند و حکومت بر سرقدرت
 فرمان اي  در راس حکومت بي هيچ دغدغه خوداما، امروز انتظامی، در سرکوب دانشجويان فعال بودند

  .کنند سرکوب صادر مي
صداي . ها پراکنده است و ناهماهنگ در برابر اين تهاجمات دانشگاه به مقاومت ايستاده است، اما اين مقاومت

ها، به بستن نشريات دانشجوئي، به احکام انضباطي، به تفکيک جنسي  ها، اخراج داشتاعتراض به باز
همه   برغم اين. نشيند يکدم فرو نمي..  دار کردن دانشجويان و  ها، به طرح ستاره ها و بوفه سرويس

نگيرند، کمتر روزي است که فعاالن دانشجوئي تحت پيگرد قرار . ايستادگي، حکومت از تهاجم بازنمانده است
اگر .. اندازي نشود و  تشکلي غير قانوني و يا دانشجوئي بازداشت نشود، براي نام نويسي در دانشگاه سنگ

ديروز باطبي را به خاطر برافراشتن پيراهن خونين به زندان انداختند، امروز کيوان انصاري را به اتهام تبليغ 
  .کشند عليه نظام به بند مي
 تا بدان اندازه وقيح شده است که مزدورانش به راحتي حتي برخي دانشجويان را نيز به  حکومت در سرکوب

ت ابراهيم نژاد را در خوابگاه دانشگاه تهران به قتل رساندند، ديروز محمدي را در روز عزپري. رساند قتل مي
  . ندزندان کشتند و امروز توحيد غفارزاده نادي رابه ضرب چاقو در سبزوار به خاک انداخت

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بر اين باور است که راه سد کردن تهاجم استبداد در 
مبارزه براي . هاي دانشجوئي است دانشگاهها هماهنگ کردن مبارزه پراکنده دانشجويان حول خواسته

شگاه، ملغي کردن طرح برچيدن فضاي شبه نظامي دانشگاهها، بازگشت اساتيد و دانشجويان اخراجي به دان
ها و نشريات دانشجوئي از  دار کردن دانشجويان، آزادي دانشجويان زنداني و فعاليت آزاد تشکل ستاره

. هائي است که دانشجويان قادرند حکومت را با مبارزه متحدانه خود، به عقب نشيني وادار کنند جمله خواسته
هاي  شود که با مبارزه ساير جنبش  الزم برخوردار ميمبارزات دانشجويان زماني نيرومن شده و از کارائي

اما تا زماني که دانشجويان نتوانند مبارزه خود را هماهنگ کرده و متحد . مردمي پيوند خورده و يگانه شود
از اينرو ما بر اين باوريم که امروز . شوند، امکان پيوند مبارزه آنها با ساير اقشار مردم يک روياست

تشکلي که نه مهر اين يا . دانشجويان در محيط دانشگاه، اتحاد در يک تشکل دانشجوئي استمهمترين وظيفه 
تشکلي که برپيشاني . آن قدرت سياسي را بر پيشاني داشته باشد و نه از اين يا آن حزب سياسي پيروي کند

  .هاي دموکراتيک و آزاديخواهانه دانشجويان حک شود اش خواست برنامه
ن اتحاد فدائيان خلق ايران در روز دانشجو ياد همه جانباختگان دانشگاه را گرامي کميته مرکزي سازما

اند و يا در بيرون زندان مرارت  داشته،  به تمامي دانشجوياني که به خاطر آزادي در زندان گرفتار شده
دانشگاهيان دانيم با تمام نيرو از مبارزه  ما فدائيان وظيفه خود مي. فرستد کشند، درود مي و مي کشيده

  . حمايت کنيم
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