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 كميسيون زنان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 19صفحه 

 

 براي اجتناب از ويراني اقتصاد كشور و تهديد جنگ
 جمهـوري اسـالمي را

 !وادار بـه عقـب نشينـي نمـائيـم
 

فن آوري اتمي به خودي خود در   .  مشکل اصلي کشور ما اما، خود جمهوري اسالمي است
تالش براي دستيابي به آن نيز، الزامـا صـلـح و         .شود هيچ کجاي دنيا خطر محسوب نمي

آوري با حکومتي با مشخصات جمهوري  ترکيب اين فن.  اندازد امنيت جهاني را به خطر نمي
 . شود اسالمي است که به خطري براي صلح جهاني و مردم و کشور ايران تبديل مي

 

هاي مستبد نه متعهـد بـه      تجربه عراق در همسايگي نزديک ما نشان داده است که حکومت
مردم و پاسخگو به آن ها هستند و نه در تصميمات خود به منافع مـردم و کشـور مـي            

تنها راهنماي عمل آن ها منافع رژيم خود و حفظ و ابقاي آن به هر وسيله ممـکـن   .  انديشند
 .حتي به قيمت نابودي کشور است

 

 2صفحه بيانيه کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران     

 در اعتـراض بـه دستگيـري
 :تـن از فعـالين جنبـش زنـان ۳

 

 ي نيـا، منصـوره شجـاعـيـطلعت تق

 19صفحه                          وفرنـاز سيفـي
 

بازداشت فعالين جنبش زنان در برابر 

دادگاه انقالب را شديدا محکـوم کـرده، 

 3صفحه    !خواستار آزادی آنان هستيم
 

 کميسيون زنان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران  

 احمـد بـاطبـی سمبـل مبـارزه بـرای آزادی اسـت
  هم بشکنند دربا حذف وی حکام جمهوری اسالمی می خواهند اين مبارزه را 

 

احمد باطبي يک زنداني سياسي است که به جرم دفاع از آزادي، بهترين سالهـاي زنـدگـي      
 ١٨باطبي نماد جنبش دانشجوئي .  اما وي يک سمبل نيز هست. خود را در زندان مي گذراند

 .تير نيز هست

 4صفحه رضـا اکـرمـی       

 ت مـارسـهش
 جشنـي در دو سـوي ميـله هـا

 

مارس امسال درحالي فرا مي رسـد، کـه        ۸  
بخشي از فعالين جنبش زنان در ايـران، در    

. ميله هاي زندان آنرا جشن مي گيرنـد   پشت 
جشني که با اعتصاب غذا همراه اسـت، بـا       

ديوارهائي که مـادران جـوان را از             فشار 
جشني که براي .  کودکانشان، جدا کرده است

براي همين کودکان؛ امروز در   آينده اي بهتر 
 …پشت ميله هاي زندان برپا مي شود

 3صفحه فرزانه عظيمی   

 کـار  بي مـزد  زنـان

ت شـرايـط                                        ـتح
 سيستـم پـدرسـاالري و سـرمـايه داري

Edith  Bartelmus - Scholich         
5صفحه برگردان ناهيد جعفرپور      

 جـان عبـاس لسـاني در خطـر اسـت

 4صفحه !                  براي آزادي زندانيان سياسي تالش و مبارزه را تشديد کنيم

 

 20صفحه                        از خـواسـت هـاي معلمـان کشـور پشتيبـاني مي کنيـم
 

 20صفحه !                                                                بـازهـم مـرگ بـازهـم اعـدام
 

 اعالميه های کميتـه مرکـزي سازمـان اتحـاد فدائيـان خلـق ايـران

 تحــوالت طبقــاتي ايــران:      معـرفي کتـاب
 بعــد از انقــالب

 9صفحه محمـود بهنـام       

 ارزيابی از کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت

 7صفحه گفتـگوی بهـروز خسروی با راديو رسـانه       

  نگاهي به مبارزه سنديکاي کارگران شرکت واحد در يکسال گذشته
 

 15صفحه  کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران      
 

 وضعيـت کنـونی طبقـه کارگـر و جنبـش کارگـری ايـران

 8صفحه منصور اسانلو  ـ بر گرفته از وبالگ کارگر      



 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

 ١۴۲اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۵اسفند       

حـوادث  .  در سطح منطقه نيز توازن قواي جديدي تکوين يافـتـه اسـت     
اهللا با دولت اين کشور، جنگ  هاي اخير در لبنان، کشمکش بين حزب ماه

هاي عرب منطقه را نگران نفـوذ   گسترده شيعه و سني در عراق، دولت
جمهوري اسالمي ايران نموده است و دولت آمريکـا را در شـرايـط          

اي عليه آن قـرار داده     مساعدتري براي شکل دادن به يک جبهه منطقه
 .است

از هم اکنون تحريم اقتصادي کشور ما آغاز شده است و ابـعـاد آن         
دولت آمريکـا هـمـه      .  بسيار فراتر از مصوبه شوراي امنيت رفته است

هاي طرف معامله با ايران را، براي تحريـم هـر      کشورها و نيز شرکت
در نتيجه، بسياري از .  دهد تر اقتصادي تحت فشار قرار مي چه گسترده

هاي معتبر، معامالت با ايران را مـنـتـفـي      هاي بزرگ اروپا و بيمه بانک
. انـد  اند و بخشي ديگر نيز از ادامه معامالت با ايران بيمناک اعالم کرده

گراني .  اين امر رد پاي خود را در اقتصاد کشور بر جاي گذاشته است
سرسام آور  مايحتاج روزمره مردم نتيجه بالواسطه آن است کـه در    
کنار سياست اقتصادي تورم زاي دولت احمدي نژاد، شرائط زندگي را 

 .بر مردم ايران طاقت فرساتر ساخته است
از طرف ديگر امکان درگيري نظامي و حمله به تاسيـسـات اتـمـي و         
. زيرساخت هاي اقتصادي کشور بيش از هميشه افزايش يافتـه اسـت    

اي مواجه است، در تدارک  دولت آمريکا که در عراق با مشکالت عديده
پرونده دخالت جمهوري اسالمي در امور عراق و مدعي دست داشتـن  

از يک سو مي کوشد کـه  .  رژيم ايران در قتل سربازان آمريکائي است
ناکامي در عراق را به حساب دخالت هاي از بـيـرون و از جـملـه               
جمهوري اسالمي توجيه کند و از سوي ديگر محملي براي هر گـونـه     
درگيري محتمل نظامي با دولت ايران دست و پا کند و اقدام نـظـامـي      
عليه ايران را حتي بدون موافقت شوراي امنيت سازمان ملل نيـز، بـه     

 .عنوان دفاع از خود مشروعيت داده و توجيه کند
هر چند صداهاي متفاوتي در آمريکا، در برخورد با ايران وجود دارد، 

اي مجلس نمايندگان و سـنـاي ايـن         بويژه بعد از انتخابات ميان دوره
کشور و پيروزي دمکرات ها در هر دو مجلس، بحث مذاکـره و نـيـز        

اي، از جـملـه در عـراق           هاي منطقه همکاري با ايران در مورد بحران
مطرح شده است، اين امر اما، با بي اعتنـائـي صـاحـبـان قـدرت در             

دولت بوش به جاي تالش .  واشنگتن و تهران هر دو، مواجه شده است
ديپلماتيک براي حل مسائل عراق، تصميم گرفته است کـه نـيـروهـاي       

دولت ايران هم ناکامي آمريکا در   .  نظامي اش در عراق را افزايش دهد
 .عراق را به حساب موفقيت خود نوشته است

حکومتي اسـت  .  مساله اصلي در بحران اتمي ايران، برنامه اتمي نيست
المللي و با نقض آنها، سکان هدايت اين  اعتنا به قراردادهاي بين که بي

اي فراتر از عمر  وگر نه عمر تکنولوژي هسته.  پروژه را در دست دارد
اين حکومت با مخفي نمودن فعاليت هاي اتمي .  جمهوري اسالمي است

خود به مدت نزديک به دو دهه و احتراز از گزارش کامل آن به آژانس 
. بين المللي انرژي اتمي، شک و ترديد جامعه جهاني را برانگيخته است

آميز بودن برنامه اتمي، در مغايرت آشکـار بـا تـامـيـن           ادعاي صلح
مايحتاج آن، از بازار سياه تکنولوژي اتمي و نيز تمرکز همه تاسيسات 

از هميـن  .  مهم آن در مراکز نظامي و تحت کنترل سپاه پاسداران است
رو، طي چهار سال گذشته  برنامه اتمي ايران يکـي از مـهـم تـريـن            

 .موضوعات مساله ساز بين المللي بوده است
ترديدي نيست که دولت اياالت متحده آمريکا، در تعقيب اهداف                   

، از همان     هاي درازمدت خود در خاورميانه     امپرياليستي و اجراي نقشه   
آغاز بحران، بر نظامي بودن برنامه اتمي جمهوري اسالمي تاکيد                

اي ايران به شوراي      داشته و همواره خواستار ارجاع پرونده هسته         

 13صفحه   امنيت بوده است،                                                   

 براي اجتناب از ويراني اقتصاد كشور و تهديد جنگ،

 جمهوري اسالمي را

 !وادار به عقب نشيني نمائيم
 

العاده خود که    کميته مرکزي سازمان، در پلنوم فوق       
به بررسي بحران اتمي اختصاص داشت، با توجه به           
خطير بودن اوضاع سياسي ايران و ضرورت برخورد             

 :همه جانبه تر با آن، بيانيه زير را صادر نمود
 

در شوراي امنيت، براي اولين بار در تـاريـخ    ۱۷۳۷با صدور قطعنامه 
سازمان ملل، کشور ما عامل تهديد صلح جهاني و موضوع تحريم بين 

هـا   پرونده اتمي جمهوري اسالمي، بعد از سال.  المللي قرار گرفته است
کشمکش بر سر آن، به وسيله اي براي تهديد آينده و امنيت مـردم و      

اصرار بر ادامه غني سـازي اورانـيـوم و        .  کشور ما تبديل شده است
تشديد تنش با کشورهاي منطقه، تالش هاي ديپلمـاتـيـک بـراي حـل          
بحران اتمي را به بن بست کشانده است و تهديد و تحريم جـايـگـزيـن     

آغـاز کـار      ۱۷۳۷شکي نيست که قطعنامه .  مذاکره و تعامل شده است
روزه، دولت جـمـهـوري اسـالمـي بـه              ۶۰است و اگر تا پايان مهلت 

خواست هاي شوراي امنيت سازمان ملل عمل نکند، اقـدامـات بـعـدي       
 .شوراي امنيت به مراتب شديد تر خواهد بود

از طـرف    .  اکنون شش هفته از تاريخ صدور قطعنامه گـذشـتـه اسـت      
جمهوري اسالمي جز محکوميت اين قطعنامه و اظهار نظرهاي متفاوت 

. هاي مختلف، تحرک سياسي ديگري مشاهده نشده است از سوي جناح
جـاي     ۱۷۳۷واکنش رهبري جمهوري اسالمي در برابر قـطـعـنـامـه          

ترديدي باقي نمي گذارد که تصميم گيران اصلي رژيم منافع خـود را      
بينند و حتي رئيس جـمـهـور     در تشديد مناقشه بر سر بحران اتمي مي

، » ورق پـاره    « رژيم با توصيف قطعنامه شوراي امنيت به عنوان يک 
 .اجماع عليه کشور ما را به تشديد تهديد ها نيز دعوت مي کنند

، نه فقط تهديد هاي نظـامـي   ۱۷۳۷دولت آمريکا بعد از صدور قطعنامه 
خود را افزايش داده است، بلکه در عمل نيز به تمرکز هر چه بـيـشـتـر     

عـالوه بـر پـرونـده اتـمـي،             .  نيرو در خليج فارس دست زده اسـت   
هاي ديگري را نيز، از جمله دخالت جمهوري اسالمي در امـور     پرونده

داخلي عراق و تسليح شبه نظاميان، دخالت در امور داخلي لـبـنـان و        
 . فلسطين را باز گشوده است

دول اروپائي که طي چهار سال گذشته، بخصوص بـعـد از تـجـربـه          
اشغال عراق و پيامدهاي آن، مدافع ديالوگ با دولت ايـران و تـالش         
براي حل بحران اتمي از طريق ديپلماتيک بودند و منافع اقتـصـادي و     
سياسي خود را در اجتناب از هرگونه درگيري قهري در منطقه جست 

اي از    و جو مي کردند، بعد از سال ها تالش و حتي ارائه مـجـمـوعـه      
پيشنهادات و امتيازات اقتصادي و سياسي از امکان موفقيت نـاامـيـد      

ها قـطـعـا بـا عـدم             آن.  گشته و مبتکر تنظيم قطعنامه اخير گشته اند
هاي شوراي امنيت، در فراتر رفتن از قطعنامه فعلي  پذيرش درخواست

 ترديدي به خود راه نخواهند داد
هاي روسيه و چين، دو عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل             دولت

نشان داد، منافعي     ۱۷۳۷نيز، همانگونه که روند توافق بر سر قطعنامه          
بمراتب فراتر از عالئق محدود اقتصادي شان در مناسبات با دولت               

هاي خويش   ايران دارند، در آينده نيز منافع خود را در تصميم گيري            
دخالت خواهند داد و بر خالف تصور سران جمهوري اسالمي، سد               
 .راه آمريکا و متحدان آن در فراتر رفتن از قطعنامه فعلي نخواهند شد



 ۳صفحـه    ١۳٨۵اسفند       ١۴۲اتحـاد کـار     

 مارس در ميدان بهارستان تهران ٨تجمع 
 با خشونت پليس پايان يافت

 

تجمع گروهي از فعاالن سياسي، دانشجويي و زنـان بـه     
مارس در ميدان بهارستان با حمله پليـس بـه      ۸مناسبت 

 . خشونت کشيده شد 
در پي فراخوان براي تجمع اعتراضي در برابر مـجـلـس      

ظهر  پـلـيـس ضـد           بعد از  ۲شوراي اسالمي در ساعت 
شورش و نيروهاي امنيتي اقدام به ضـرب و شـتـم و            

نفره اي که در ضلع شمـالـي    ۳۰۰پراکنده سازي جمعيت 
در برابر ايستگاه مترو تجـمـع کـرده        ميدان بهارستان و 

 . بودند کرد
نيروهاي گارد ويژه ناجا با خشونت چندين نفر از فعاالن 
سياسي و دانشجويي حاضر در تجمع از جملـه عـبـداهللا      

سخنگوي سازمان دانش آموختـگـان، مـرضـيـه          مومني 
مرتاضي و فاطمه گوارايي را مورد ضرب و شتـم قـرار     

نيروهاي امنيتي و انتظامي چندين مرتبه با هـجـوم   .  دادند
به جمعيت اقدام به هدايـت حـاضـران بسـمـت مـيـدان              

وجود فعاالن زن مـوفـق شـدنـد         بهارستان کردند با اين 
بيانيه خود به اين مناسبت را توسط خانم شهال انتصاري 

 .  قرائت کنند

مارس امسال درحالي فرا مي رسد، کـه     ۸  
بخشي از فعالين جنبش زنان در ايران، در   

. ميله هاي زندان آنرا جشن مي گيرند  پشت 
جشني که با اعتصاب غذا همراه است، بـا    

ديوارهائي که مادران جـوان را از          فشار 
جشـنـي کـه      .  کودکانشان، جدا کرده است

براي همين کـودکـان؛       براي آينده اي بهتر 
امروز در پشت ميله هاي زندان برپـا مـي     

 …شود
زنان مبارز ميهنمان يک سـال ديـگـر از          
. تالش و کوشش را پشت سر گـذاشـتـنـد      

ها، در مزارع، در خـانـه،     تالش در کارخانه 
در اداره، در دانشگاه، در صحنه تئـاتـر و     

هاي کارزار   و باالخره در ميدان …  سينما، 
 .عليه ستمي که بر آنان روا مي شود

امسال اما اين تالش ها چهـره اي ديـگـر        
داشت و هرچه بيشتر از حرکات کوچک و   

به حرکاتـي جـمـعـي تـر و              خودبخودي، 
حرکاتي که مـي    .  سازمانيافته تر فراروئيد

مهم رشد مبارزه   توانند يکي از ستون هاي 
مدني در کشور ما باشند و بدون توجه بـه  

عقيدتي،   تفاوت هاي ايدئولوژيک، اجتماعي، 
، احقاق حقوق زن را به عنـوان  ... مذهبي و 

يک شهروند با حقوق بـرابـر، در مـرکـز         
مبارزه اي کـه    .  تالش هاي خود قرار دهند  

ميدان تاثير آن فقط به روشـنـفـکـران زن       
تـالش هـائـي کـه بـا            .  شود  محدود نمي 

آموزش از جنبش هاي زنان در ساير نقاط 
منـشـوري   " تدوين   جهان همراه اند و قصد 

مـنـشـوري کـه بـا          .  را دارنـد " از آن خود
مشارکت و نظرسنجي از طيف وسيعي از   

 .زنان و فعالين آنان تهيه شده باشد 
زنان ما تابه حال بهاي سنگيني براي تالش 

مروري بر اخبـار  .  هاي خويش پرداخته اند
سال گذشته حاکي از فشـارهـاي         روزانه 

متعدد و همه جانبه اي اسـت کـه بـراي            
هر زمينـه اي مـي         تحديد اين تالش ها در 

از ندادن اجـازه بـراي بـرگـزاري           .  شود
جلسات سخنراني و مـراسـم تـا بسـتـن            

روزنامه ها و سايت هـاي ايـنـتـرنـتـي و             
باالخره دستگيري و ضرب و شتم فعاليـن  

به دستورات پليس هـاي      زن هر آن جا که 
ــذارنـــد          ــعـــي نـــگـ ــتـــي وقـ ــيـ ــنـ    . امـ

اما متاسفانه عالوه بر همه سنـگ انـدازي     
هائي که از طرف جـامـعـه مـردسـاالر و          

نهادهاي وابسته به آن در راه         حکومت و 
فعاليت و رشد جنبـش زنـان مـي شـود،           

 رشد همه جانبه موانعي دروني نيز امکان 

هنوز براي بـعـضـي از      .  آن را سد مي کند  
خـارج،    زنان فعال ديوارهائي چون داخل و 

مذهبـي و غـيـرمـذهـبـي، مسـلـمـان و                   
غيرمسلمان، روشنفکر و غير روشـنـفـکـر       

درهم شکستن اين ديوارها نـه    .  مطرح است
تنها از اهميت کمتري نسبت به مبارزه عليه 

برخوردار نيست، بـلـکـه        جامعه مردساالر 
بدون انجام آن، جنـبـش زنـان قـادر بـه            

يـک    رسيدن به اهداف خويش به عـنـوان       
از مـيـان بـرداشـتـن          .  جنبش نخواهد بود

ديوارهاي فاصله، ايجاد فرهنگ گـفـتـمـان       
بخش هاي مختـلـف جـنـبـش          مشترک بين 

زنان، بهره گيـري از تـجـارب و دانـش             
اوليه ترين و   يکديگر، يکي از اساسي ترين، 

عملي ترين گام هائي است که امـروز مـي       
 . توان و بايد برداشت

جنبش زنان، امروز بايـد در دو عـرصـه          
اولـيـن   .  بطور موازي تالش و مبارزه کـنـد  

سازماندهي مستـقـل و       عرصه تالش براي 
دروني خويش، ايجاد سازمان سـراسـري     

مـکـانـي و        زنان، بدون درنظر گرفتن بعد   
تفاوت عقيدتي شامل تمام زنان ايراني کـه    
براي حقوق برابر خويش و لغو قوانين ضد 

زن مبارزه مي کنند و تدويـن مـنـشـوري         
امـا شـرط     .  براي چنين سازماني مي باشد

تالش ها در اين است که رونـد    موفقيت اين 
تدوين اين منشور و مضمون آن، نه تـنـهـا    

نهاد دولتي تضـمـيـن      استقالل آن را از هر 
کند، بلکه واقعا شامل همه گروه هاي زنـان  

. گـردد   و طيف هاي مختلف فـکـري آنـان        
عرصه ديگر مبارزه عليه جامعه مردساالر، 
قوانين و سنن کهنه و ضـد زن و بـراي           

حقوق انساني و اولـيـه خـويـش و           احقاق 
استفاده از همه امکانات براي سازمانـدهـي   

 .است چنين مبارزه اي 
نگاهي به مبارزه زنان در سال هاي اخـيـر   
نشان از رشد و شکوفائي اين جـنـبـش و        

تالش ها .  شيوه هاي جديد دارد  کارزارها و 
و مبارزاتي که هر روز بيش از پـيـش از         

سرنوشتان زن و مرد   طرف همفکران و هم 
تـالش هـائـي کـه بـا            . پشتيباني مي شود

مبارزات زنان در عرصه جـهـان پـيـونـد          
بيشتر يافته و ارتباط و همپيوندي خود بـا      

 .آنان را هرچه گسترده تر مي کند
مارس را شادباش گوئيم و بـا هـم بـه           ۸  

استقبال جشني در دو سـوي مـيلـه هـاي         
سوي مرزها و وراي هـمـه         زندان، در دو 

  ۲۰۰۷مارس   ۸ .             ديوارها بشتابيم

 فرزانـه عظيمـی

 ت مـارسـهش
  جشنـي در دو سـوي ميـله هـا

بازداشت فعالين جنبش زنان در برابر دادگاه 
انقالب را شديدا محکوم کرده، خواستار 

 !آزادی آنان هستيم
 

اسفند ماه، نيـروهـاي امـنـيـتـي          ۱۳صبح امروز يکشنبه 
جمهوري اسالمي تجمع آرام فعالين جنبش زنان در برابر 
دادگاه انقالب را به خشونت کشيده و ده ها نفر از آنـان    

مارس و در  ۸اين تجمع در آستانه .  را بازداشت کرده اند
اعتراض به فشارهاي امنيتي و احضارهاي متعدد فعاليـن  
. جنبش زنان از ساعت هشت و نيم صبح آغاز شده بـود   

بنا به اظهارات شـاهـدان عـيـنـي، درجـريـان انـتـقـال                 
دستگيرشدگان به اتوبوس براي انتقال آنها به مقر پليـس  
امنيت در ميدان عشرت آباد، ماموران امنيتي به ضرب و 

 .شتم بازداشت شدگان پرداخته اند
مـارس کـه        ۸بازداشت فعالين جنبش زنان در آستانـه    

هدفي جز ارعاب بيشتر آنان، ايجاد جو رعب و اختناق و   
جلوگيري از تالش زنان براي برگزاري مراسم و گردهـم  
آئي هاي پيش بيني شده ندارد؛ در عين حال بيانگر تـرس  
و وحشت جمهوري اسالمي از جنبش رو به رشد زنـان    

رژيم جمهوري اسالمي تصور مـي کـنـد کـه بـا            .  است
سرکوب و بازداشت و اعمال خشونت بيشتر عليه فعالين 
زن، مي تواند آنان را به خانه هايشان بفرستـد و بـراي       

 .هميشه صدايشان را خاموش کند
ما ضمن محکوم کردن حمله به تجمع آرام زنان، ضـرب    
و شتم و بازداشت آن ها، خواهان آزادي سريع تـمـامـي    

ما از همه سـازمـانـهـاي زنـان،        .  دستگير شدگان هستيم
فعالين حقوق بشر، سازمانها و احزاب آزاديخواه دعـوت  
مي کنيم که صداي اعـتـراض خـود عـلـيـه سـرکـوب               
روزافزون زنان را هرچه رساتر بـه گـوش جـهـانـيـان           

 .برسانند
ما همه زنان را فرا مي خوانيم تـا بـا شـرکـت هـرچـه             

مارس در ايران و همـه   ۸گسترده تر در گردهم آئي هاي 
کشورهائي که حضور دارند، ضمن اعتراض به سرکـوب  
زنان، فرياد حق طلبي و آزاديخواهانه خـود را هـرچـه          
بلندتر و رساتر به گوش جهانيان برسانند و از تـالش        
براي کسب آزادي و حقوق اوليه خود لحظه اي فروگـذار  

 ۱۳۸۵اسفند  ۱۳ـ   ۲۰۰۷مارس  ۴.                            نکنند

 کميسيون زنان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران



 ١۴۲اتحـاد کـار     ۴صفحـه     ١۳٨۵اسفند       

در حاليکه رسانه هاي خبري حارج از کشـور    
در حد نسبتا خوبي خبر فوق را پـوشـش داده     
اند متأسفانه واکنش سازمانها، احزاب، نهادهاي 
دمکراتيک و مدافع حقوق بشـر در داخـل و           
خارج از کشور بسيار ضعيف و نـا کـارآمـد        

 .است
نکته تأمل بر انگيز ديگر، بي تفاوتي شخصيتهـا  

سياسي، اجتماعـي، فـرهـنـگـي و           » فعالين« و 
دانشگاهي به خبر فوق است، بويژه اينـکـه در     
اعالميه هاي اخير آنها در قبال بحران هسته اي 
بسيار مي شنويم و مي خوانيم که بـدرسـتـي      
ديگران را مورد شماتت قرار مي دهند که چشم 
بر نقض مستمر حقوق بشر بسته اند و تـمـام     
چانه زنيها با رژيم حاکم بر ايران را صرفا بـه  

 .مشاجرات هسته اي خالصه کرده اند
احمد باطبي يک زنداني سياسي اسـت کـه بـه        
جرم دفاع از آزادي، بهترين سالهـاي زنـدگـي      

اما وي يک سمبل .  خود را در زندان مي گذراند
تير  ١٨باطبي نماد جنبش دانشجوئي . نيز هست
آنچه دستگاه سرکوب رژيم را ايـن    .  نيز هست

روز ها مصمم ساخته است تا فشار را بر وي   
افزايش دهد، زهر چشم گرفتن از کساني اسـت  
که شايد در اين روز هاي بحراني بخواهند و يا 
بتوانند بر پايه شکست و نـا تـوانـي سـران             

وگرنه ايـن    .  حکومت زبان به اعتراض بگشايند
همه فشار روحي و جسمي براي يک زنداني که 
در بند آنهاست از چه ضرورتـي نـاشـي مـي         

چه لزومي دارد تابراي پزشک معالج وي .  شود
پرونده سازي شود، همسرش راهزنانه  ربوده 
شود و حتي هيچ شخص و نهادي مسئـولـيـت    
اين اقدام را به عهده نگيرد و اطرافيان هم تهديد 
گردند اين همه درد و رنج را درخلوت خود نگه 
دارند و گرنه در انتظار سرنوشـت مشـابـهـي       

 .خواهند بود
نه تنـهـا   ,  بکوشيم به هرصورتي که ممکن است

بلکه جنبش يک پارچه ,  اين توطئه را خنثي کنيم
اي را جهت آزادي فوري ا حـمـد بـاطـبـي در          

 .اشکال متفاوت سازمان دهيم
روشن است اين روز ها که سرنوشت پرونـده  
هسته اي وارد دوره حساس ديگري مي شـود    
تمرکز بر اين موضوع دشوار خواهد بود، امـا    
جا دارد ما خود بيش از هر نيروئي بر واقعيـت  
جدا ناپذير بودن مبارزه براي آزادي و حـقـوق   
بشر ازسياستهاي بحران آفرين در منـاسـبـات    
ايران با جهان خارج که از طـرف مسـئـولـيـن        

نه تـنـهـا    ,  جمهوري اسالمي به اجرا در مي آيد
انگشت بگذاريم، بلکه درعمل پاي بنـدي نشـان     

 رضـا اکـرمـي.        دهيم

 ١۳٨۵ـ سوم اسفند   ۲۰۰٧فوريه  ۲۳

 جان عباس لساني در خطر است
 

براي آزادي زندانيان سياسي 

 !تالش و مبارزه را تشديد کنيم
 

بيش از يکماه از اعتـصـاب غـذاي عـبـاس لسـانـي،              
. گـذرد  نگار و فعال سياسي آذربايجاني مـي    روزنامه

رغم اين، مقامات جمهوري اسالمي تا کنون پاسخي  به
. هاي اولـيـه و انسـانـي او نـداده انـد                   به خواسته

هائي که بنا بر قوانين همين حکومت، رعـايـت    خواسته
عباس لسـانـي بـراي        .  آنها در زندان ها، الزامي است

دستيابي به اين حقوق ابتدائي نيز هست که مجبور بـه  
در جـريـان ايـن        .  اعتصاب غذاي خشک شـده اسـت    

هـا، تـنـهـا        اعتصاب به جاي رسيدگي به اين خواسته
. واکنش مقامات زندان، تشديد فشار بر او بوده اسـت   

هم اکنون در نتيجه اعتصاب غذاي طوالني و فشارهاي 
زندانبانان، حال او به شدت نگران کننده است و بنا بـه  
گفته خانواده  و وکيل مدافع او، خطر مرگ او را تهديد 

 .کند مي
عباس لساني در جريان حرکـات اعـتـراضـي مـردم          

دستگير شده اسـت و     ۱۳۸۵خرداد  ۱۳آذربايجان در 
سال تبعيد مـحـکـوم       ۳سال و شش ماه زندان و  ۲به 

 .شده است
اش،  هاي ماجرجـويـانـه    جمهوري اسالمي با سياست

امروز از سوئي موجب نگراني مجامع بين المللي گشته 
و مردم ايران را در محاصره اقتصادي و حـتـي در         
معرض خطرجنگ قرار داده است و از سوي ديگر، در 
داخل کشور بر فشارهاي خود براي مـرعـوب کـردن      

نگاران و فعاالن سياسي افـزوده   روشنفکران، روزنامه
نفر ديگر در    ۴در همين چند روز گذشته، بازهم . است

اهواز اعدام شده اند، سه تن از فعاالن جنـبـش زنـان،      
منصوره شجاعي، فرناز سيفي و طلعت تقي نـيـا کـه        
براي گذراندن يک دوره آموزشي راهي هنـد بـودنـد،      
دستگير شده و منازل شان مورد بازرسي قرار گرفتـه  

هر چند آن ها بعد از يک روز بـازداشـت، آزاد       .  است
شده اند اما ، مقامات قضائي رژيم اعالم کرده اند کـه    

دو روز . از آنها هم چنان ادامه خواهد داشت باز جوئي
پـور   پيش از اين نيز، ماموران حکومت عدنـان حسـن    

نگار کرد را در سنندج بازداشت کرده و بـه       روزنامه
هـمـزمـان فشـار بـه          .  اند مکان نامعلومي انتقال داده

دانشجويان افزايش يافته و تعدادي از فعاالن جـنـبـش    
 .اند دانشجوئي تهديد و به دادگاه احضار شده

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايـران، ايـن     
نگاران و فـعـاالن        اقدامات سرکوبگرانه عليه روزنامه
کند که جـمـهـوري     سياسي را محکوم کرده، اعالم مي

هر اتفاقي کـه  . اسالمي مسئول جان عباس لساني است
براي اين زنداني سياسي رخ دهد، رژيـم جـمـهـوري         

مـا ضـمـن اعـالم         .  اسالم بايد پاسخگوي آن بـاشـد    
همبستگي با عباس لساني و پشتيباني از خواسته هاي 
عادالنه او، کليه نهادهاي دموکراتيک، مجـامـع مـدافـع       

هاي سياسي را فـرا       حقوق بشر و احزاب و سازمان
خوانيم که براي آزادي عباس لسـانـي و کـلـيـه             مي

زندانيان سياسي در بند تالش و مبارزه خود را تشديد 
 .نمايند

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  ۲۰۰۷ژانويه  ۳۰برابر  ۱۳۸۵دهم بهمن 

 احمـد بـاطبـی

 سمبل مبارزه برای آزادی است
 

 

 

 

 

 

 

 

 با حذف وی حکام جمهوری اسالمی

 می خواهند اين مبارزه را در هم بشکنند
 

مطابق اخبار منتشر شده، فشارها بـر احـمـد        
ايـن  .  باطبي از هفته ها پيش آغاز شـده اسـت      

بهمن منجر به حمله مغـزي   ۲٧فشارها در روز 
او شد و باطبي دو بار در زندان دچار تشـنـج     

ساعت در کما فرو رفت و    ۳گرديد که به مدت 
به دلـيـل کـمـبـود          .  به بهداري اوين منتقل شد

امکانات بهداري اوين و شدت حملـه وارده و      
تشنج يکشنبه شب، با تدابير شديد امنـيـتـي و      
پابند به بيمارستان شهداي تجريش منتقل شـد    

 .و مراحل تشخيص و درمان وي آغاز گرديد
صبح دوشنبه در اقدامي ناباورانه بدون تکميـل  
مراحل تشخيص و درمان بـيـمـاري، اورا بـه         
زندان اوين منتقل کردند و نزديکان وي تهـديـد   

احمد باطـبـي بـا وضـعـيـت           .  به سکوت شدند
جسمي وخيم و حالت روحي نامناسب به زندان 

 .بازگردانده شد
شب چهار شنـبـه، سـمـيـه         ٨در آخرين اقدام، 

بينات همسر احمد باطبي که جـهـت گـذرانـدن       
طرح دندانپزشکي خود در گرگان به سـر مـي     
. برد، توسط ماموران امنيتـي بـازداشـت شـد        

احمد باطبي به محض اطالع از خبر بـازداشـت   
همسرش،  دست به اعتصاب غذاي خشک زده   
است و جانش را به عنوان تنها ابـزار دفـاعـي      
موجود وارد کارزار کرده تا بتواند در مـقـابـل    

به گفته پدر احمـد  .  حمالت وارده مقاومت نمايد
باطبي، وي در تصميم خود آنچـنـان مصـمـم       
است که حتي وصيت نامه اش را نيز نـوشـتـه      
است و طي تماس تلفني به اطالع خانـواده اش    

 .رسانده است

ما گفته شده که فعاليت هاي همبستگي ما مشکالتي ببار مي آورد و حتـا جـان       چندين بار به           18صفحه 
بر اساس تجربه اي که در "  س ژ ت " دهم که اتحاديه   من همين جا تذکر مي .  فعالين داخل را به خطر مي اندازد

مبارزات کارگران محسـوب مـي       اين زمينه دارد، براين باور است که تالشهاي بين المللي نه تنها حمايتي براي 
باوريم که تنها   همچنين در اين زمينه ما براين .  شود، بلکه براي فعالين داخل امنيت جاني بيشتري ايجاد مي کند

کساني که در معرض فشار و سرکوب قرار دارند، بايستي تصميم بگيرند که روابط بين المللي ايجاد کننـد يـا     
س " در هر صورت اتحاديه .  که تنها آنها مي توانند درصد خطرات احتمالي اين روابط را برآورد کنند  چرا .  خير

ما مـي دانـيـم کـه راه رسـيـدن بـه                    .  سنديکاهاي ايران قدمي برنخواهد داشت  بدون تآييد نمايندگان "  ژ ت 
حـال  .  را دارد که مبارزات را به تعويق بيـانـدازد    قدرت حاکم هميشه اين امکان .  دموکراسي هنوز طوالني است

ما همچنين آگـاهـيـم    .  مردم  چه از طريق سرکوب در مراکز کاري يا سرکوب بشکل عمومي در زندگي روزمره 
پس بيائيد تالش خود را بکار گيريم تا وحدت خود .  که يکي از سالحهاي رژيم هاي خودکامه ايجاد تفرقه است

    ١۳٨۵اسفند                            .به نوبه خود نسبت به اين مسئله حساس است" س ژ ت"اتحاديه . حفظ کنيم را 



 ۵صفحـه    ١۳٨۵اسفند       ١۴۲اتحـاد کـار     

 برگردان ناهيد جعفرپور

 کـار  بي مـزد  زنـان

 تحت شرايط سيستم پدرساالري و سرمايه داري

Edith  Bartelmus - Scholich    

 :توضيح مترجم

خانگي را کـه    در اين نوشته نويسنده تالش نموده است بحث کار بي مزد 

دنبـال    در سال هاي اخير بحث مهمي در ميان جنبش فمنيستي جهان است 

بحثي که جنبش فمنيـسـتـي    .  نمايد و اين معضل را بطوري عمقي بشکافد

هدف از ترجمه اين گـونـه   .  ايران هم بدرستي روي آن انگشت نهاده است  

دنبال نمودن اين سري از بحث ها از يک سو و ديالوگ براي يافتن   مباحث 

متفاوت از منظر فمنيستي از سوي ديگر است آنهم درسـت در      بديل هاي 

شکل کار هم اکنون از بعد کار خانگي خارج شده و در جهاني  زماني که اين 

  . شکل کار گسترده بازار کار گشته است سازي نئوليبرالي 

زماني که مـن    : " دوسال پيش زني براي من در نامه اي نوشته بود که
مي کردم به هيچ وجه احساس استثمار از سوي رئيـسـم را       هنوزکار 

احساس را من تنها در زندگي زناشوئي با هـمـسـرم        نداشتم بلکه اين 
که بسياري از مردان هم ما زنـان را        براي چه قبول نمي کنيد .  داشتم

  ".استثمار مي کنند؟

بسياري از زنان ديگر هم گفته هاي اين زن را به گونه هاي مـتـفـاوت    
اند و آنهم به اين صورت که بيان نموده اند از ايـنـکـه در        تائيد نموده 

زناشوئي بسيار کمتر از آن چه مايه مي گذارند   زندگي کاري و زندگي 
حتي بسياري از اين زنان واضح .  عذابند  نصيبشان مي شود در رنج و 

مشـخـص خـود ازرابـطـه            و روشن بيان نموده اند که در وضعيـت    
عـذاب    نامعقول ميان دادن و گرفتن در مناسبات زناشوئي بـيـشـتـر         

کشيده اند تا رابطه نامعقول دادن و گرفتن در مناسبات کاري و عـدم    
پرداخت عادالنه دستمزد نيروي کارشان در کارخانه جات و مـراکـز       

اين زنان همچـنـيـن از ايـن         .  مقايسه با همکاران مردشان  توليدي در 
و گرفتن در زندگـي زنـاشـوئـي بـا واژه              رابطه نامعقول ميان دادن 

 .استثمار ياد مي کنند

براي قبول نمودن اين مناسبات نامعقول و ناهنجار کـه بسـيـاري از        
  . برده اند بررسـي هـائـي انـجـام پـذيـرفـتـه اسـت                    زنان از آن نام 

زنان براي خدمات و نيروي کار زيادي که بکار مي گيرند دسـتـمـزد      
در صد کار سرتاسر جهان را زنان  ٦۵. کمتري دريافت مي کنند بسيار 

درصـد     ١۰صورتيکه سهم آنان از درآمد جـهـان       انجام مي دهند در 
  . درصد ١  است و سهمشان از ثروت هاي جهان 

کساني که از اين آمار نام مي برند همزمان مي بايست بسيار روشـن    
در    ٩۰در صد کار جهان را انجام مي دهند و  ۳۵که مردان   اعالم کنند 

در صد ثروت هاي جـهـان    ٩٩مي کنند و   صد درآمد جهان را دريافت 
آزاد بيشتر و قـدرت خـريـد       در نتيجه مردان وقت . را در اختيار دارند

. زنان برخوردارند  باال تر و در نهايت از سرمايه اي بيشتري نسبت به 
   . کـنـد    خالصه بگوئيم اين کار زنان است که مردان را ثروتمـنـد مـي        

در ادبيات سنتي جنبش کارگري از اين شکـل اسـتـثـمـار زنـان در             
نامي برده نشده است و تنها ازواژه استـثـمـار در        مناسبات زناشوئي 

  . توسط انسـان نـام بـرده مـي شـود               مناسبات توليدي ميان انسان 
چشم اندازهاي نـويـن بـراي آزادي        " در اين رابطه به بخشي از کتاب 

يکي از نادر آثاري است که در سال هاي اخير با اين مشکـل    که "  زنان
  :نظر مي اندازيم درگير شده است 

کار خانه گي در خانواده هيچگونه ارزش مبادله اي ندارد زيرا که ايـن  
بعنوان کاال ظهور نمي کند و تنها براي رفع نياز هاي خانواده بکار   کار 

بدين صورت يک نوع مناسـبـات اقـتـصـادي درون          .  شود  گرفته مي 
. برخوردار اسـت "  اقتصاد طبيعي" از کاراکتر   خانوادگي وجود دارد که 

بگير از آنجا که کار خانگي همسرش  مرد خانواده بعنوان تنها فرد مزد 
پرداخت نمي کند لذا نـمـي       را خريداري نمي کند يعني مزدي براي آن 

يـعـنـي    .  مي کنـد   زن را استثمار )  مرد( توان از اين صحبت نمود که او 
   ".  اينکه وي کار بي مـزد زن خـانـه دار را تصـاحـب مـي کـنـد                        

اولين سئوال اين است که . اين نوشته از جهات مختلف قابل انتقاد است 
استثمار نيروي کار حقيقتا به خريد آن نيـروي کـار و پـرداخـت            آيا 

وابسته است؟ من به اين سئوال پاسخ مـنـفـي مـي         مزدي در قبال آن 
بوده اند کـه در آن نـيـروي کـار               در تاريخ بشريت اعصاري .  دهم 

خلق شـده از سـوي           کاراکتري کاالئي نداشته است و ارزش توليدي 
تصاحـب    کارگران بر بستر هاي ديگري از سوي طبقات رهبري کننده 

در اين ميان پريود هائي وجود دارند که در اين پريود هـا    .  شده است
هرگـز نـمـي      .  مناسبات اقتصادي کاراکتر اقتصاد طبيعي را داشته اند  

نمود که برده داران نيروي کار برده گان و يـا فـئـوداالن            توان ادعا 
خويش را مي خريده اند امـا بـا ايـن وجـود               نيروي کار رعيت هاي 

چرا براي اين مناسبات از واژه     هيچکسي با ما مخالفت نکرده است که 
طول تـاريـخ هـمـواره           در واقع در .  درست استثمار استفاده مي کنيم

تاريـخـا در       تمايل به توليد ارزش اضافي رشد نموده است و آنچه که 
مسير اين تمايل به ارزش اضافي تغيير نموده است همانا مـنـاسـبـات     

اين مناسبات حقوقـي  .  حقوقي است که اين تمايل را مشروع ساخته اند  
مادي مناسبات توليدي توسعه مي يابند و درجـه بـرابـري            بر بستر 

بنا براين بايـد  .  جامعه را به تصوير در مي آورند  وابستگان به کار در 
مرد نيروي کار زن خانه دار را تصاحب   بررسي نمود که آيا و چگونه 

   . زن را خريداري خواهـد نـمـود       مي کند و نه اينکه آيا وي نيروي کار 
مسلما بردگي نهان و بسيـار  : " کارل مارکس مي نويسد ١٨۴٦در سال   

و دست نخورده در خانواده اولين شکل مالکيت اسـت کـه در         طبيعي 
موضوع بر سر در اختيار گرفتن نيروي کار بيگـانـه     ضمن از آنجا که 

. تعريف اقتصاددانان مدرن مطابقت مـي کـنـد         است، بطوري کامل با 
  )١٨۴٦سال  ١٧سوم صفحه  ارزش اضافي جلد (...........) ( 

متاسفانه امروزه اين نگاه مارکس در نزد بسياري از مارکسيست هـا    
آمـده  "  چشم اندازهاي نوين براي آزادي زنان" در کتاب .  است  گم شده 

براي خانواده کاربراي بيگانه نـيـسـت کـه تـوسـط يـک                کار : "  است
محصول کاربراي خـانـواده در       .  تصاحب شود  استثمارگر بالواسطه 

   ".مالکيت خانواده باقي خواهد ماند
اينکه کار زن به .  يک چنين تعبيري از کار خانگي مسلما مورد نقد است

براي خانواده ربط پيدا مي کند و نقش خود زن در مـنـاسـبـات             کار 
شود و اصوال در اين شکل کـار بـراي خـانـواده           خانوادگي محو مي 

کسي چه کاري مي کند و بررسي نمـي    فرقي گذاشته نمي شود که چه 
ارزش توليد مي کـنـد و چـه          شود که در کار براي خانواده چه کسي 

ذهنيت منـتـقـل مـي         بلکه بيشتر اين .  کسي از اين ارزش بهره مي برد
ارزش   شود که کاربراي خانواده کاري دسته جمعي است که در آن       

يـک  .  هاي توليد شده جزء مالکيت جمعي خانواده شمـرده مـي شـود       
زن هيچگونه رابطه اي با واقعـيـت هـاي      "  کار خانگي" ذهنيتي از   چنين 

بـطـور      ١٩٩٦به واقع هم زنان مثال در آلمان در سال .  ندارد  اجتماعي 
 ١٩/ ۵کار  بي مزد  خانگي  مي کرده اند  و مردان    ساعت    ۳۵هفتگي 

طبق بـررسـي اسـتـخـراج        . (  انجام داده اند  ساعت اين کار بي مزد را 
سالمندان، زنان و جوانان ،   توسط وزارت خانواده آلمان بنام خانواده، 

در سـال    .  يافته است  مرتبا شدت  ۲۰۰۳اين قاعده تا سال ).  ١٩٩٦کلن 
گـفـتـه    "  کجاست  زمان " طبق تحقيقي از طرف دولت آلمان با نام  ۲۰۰۴

درصد بيش از مردان کار بي مـزد انـجـام         ۵۰شد که زنان در آلمان 
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اينکه کار خانگي مهم است تـا           5صفحه 
بدان وسيله نيروي کار روز بـه روز بـراي       

کارباز تجديد شود و نسلي جـديـد از         ادامه 
کارگران را بسازد بسياري از مارکسـيـسـت    

بر روي آن تـوافـق     "  در بحث کار خانگي"    ها 
" خـانـگـي     کـار    " دارند اما با موجوديت ايـن    

چگونه بايد برخورد نمود؟ از سوئـي شـکـل      
ندارد و از سوئي   کار مزدي سرمايه داري را 

طبق همين منطق سرمايه داري کـاري غـيـر      
همين خاطر هم کاري بي مزد   مولد است و به 

  .است
ماريا رزا داال کوسـتـا و در        ١٩٧۲در سال 

را دادنـد    اويشتاين هولتر مقاالتي  ١٩٨۲سال 
کـار بـي     :  که در آن بطوري ساده گفته شده 

زنان در خانـواده    مزد و خدمات مجاني را که 
انجام مي دهند ارزش نيروي کار مردانـه را    

 .باال مي برد
در واقع کار خانگي و کار خدمـاتـي زن در       

مرد است   خانواده بخشي از توليد نيروي کار 
و بنابراين بخشي از خود کاري است کـه در    

و به بـازار کـار        شکل کاال توسط مرد توليد 
کاري را که زن از طريـق  . ارائه داده مي شود
به مرد در خانه انجام مي   خدمات و رسيدگي 

. دهد باعث باال رفتن نيروي کار مرد مي شود
بنابراين اگر که براي نيروي کـار مـرد         پس 

نـيـروي     مزدي پرداخت مي شود يعني ارزش 
کارش قيمت گذاري مي شود پـس در ايـن         

را که بخشي   صورت زن هم که کار خانه گي 
از اين ارزش قيمت گذاشته شـده اسـت را         

اما اين .  برخوردار است  انجام مي دهد از مزد 
تنها مرد است که از مزد برخوردار مي شـود  

را که بخشي از آن را زن تـولـيـد        و ارزشي 
بنابراين طـبـق   .  نموده است تصاحب مي کند 

تعريف ما از مناسبات سرمايه داري و کـار        
خـانـواده     مزدي مناسبات ميان مرد و زن در 

   . خود مناسبات استثمار سرمايه داري اسـت   
اين نوع تفکر همواره از سوي سـازمـانـهـاي     

اثبـات    مارکسيستي رد شده است و من براي 
بيرون آمد  ١٩٨۲ادعايم به کتابي که در سال 

نوشته جرسـتـي     "  خواهران، رفقاي زن"  بنام 
اريکسون که در آن زمان دبـيـر اول حـزب        

   : اشـاره مـي کـنـم          کمونيـسـت نـروژبـود         
کـار سـخـت      .  طرز تفکري مجذوب کـنـنـده   "    

منطقـي    خانگي آنطور که بنظر مي رسد جائي 
در ميان واژه هاي مارکسيستي گرفته اسـت    

در خـانـواده       و تضاد ميان زنان و مـردان      
امـا  .  بستري مادي روشن پيدا نمـوده اسـت    

ديگر دامن زده است   همزمان خود به تضادي 
و باعث اين سئوال شده است که آيا بـخـش     

کارگر يک منفعت استراتـژيـکـي      مردانه طبقه 
دارد که خود را به همراه زنـان بـر عـلـيـه            

بورژوازي و يا همراه بورژوازي بـر عـلـيـه         
  ".زنان قرار دهد ؟ 

در   گفتم در تقابل با مارکسيسم نيست بلـکـه     
من از واژه استثمار بـراي  .  تطابق با آن است

از ارزش هـا      هر گونه تمايل به سوء استفاده 
و مزايا به نفع خود و سوء اسـتـفـاده بـراي       

رابطه براي به ژانـو    بيان قدرت نمائي در يک 
قدرت نمائي که .  درآوردن ديگري نام مي برم

برآوردن نياز ها و آرزو هـا و      از رابطه تنها 
در استـفـاده از ايـن        .  منافع خود را مي بيند

استثمار روشن مي شود که اکثر مـزايـا     واژه 
و   و منافع ارزشي تحت شرايط پدرسـاالري    

سرمايه داري را زنان خلق نموده اند ولي از   
زنـان    .  سوي مـردان تصـاحـب مـي شـود           

استثمار مي شوند و مردان در مـجـمـوع از        
آنـجـا کـه        استثمار زنان نفع مي برند و از     

استثمار تنها در مناسبات ميان سرمايه و کار 
صورت مـمـنـوعـيـت        صورت نمي پذيرد در 

مالکيت بر ابزار توليد و زماني که کار ديـگـر   
همچنان اين استثمار در جامعه   کاال نيست اما 

. وجود خواهد داشت و از بين نخواهـد رفـت    
استثمار رابطه جدا ناپذير بـا آزادي از        محو 

مستقيم با   رهبريت و يا بهتر بگوئيم در رابطه 
برقراري واقعي رابطه برابر همه جانبه ميـان  

هر نابرابري و قدرت   زيرا که با .  انسانها دارد
نمائي در روابط و مناسبات ميـان انسـانـهـا       

توانائي استثمار رشد کرده و   همزمان مجددا 
جامعه بسوي ظلم و ستم و نابرابري سـوق    

براي رسيدن بـه جـامـعـه       .  خواهد شد   داده 
بدون فشار و ستم و استثمار و زور بـايـد       

ازروند همه جانبه برابري جنسـيـتـي مـيـان          
بـا    انسانها گذر نمود تا بتوان به آن جامـعـه     

  ■ .عدالت اجتماعي دست يافت

اين منطق در واقع اصال با منطق مـارکـس و     
دور   انگلس خوانائي ندارد و از آن بسـيـار         

منشاء خانواده در بـخـش       " انگلس در .  است
باره تضاد هاي   در "  مالکيت شخصي و دولت

اولـيـن   "  زنان و مردان در خانواده مي نويسد
تاريخ خود را نشان مـي    تضاد طبقاتي که در 

دهد در رابطه با توسعه تضادهاي مرد و زن 
خانواده و اولين فشار وستم طبقـاتـي     در تک 

تک   .  با جنس مونث از سوي جنس مذکر است
خانواده توسعه بزرگ تـاريـخـي بـود امـا            

شخصي   همزمان در کنار برده داري و ثروت 
از آن زمان تا حال عصرطوالنـي را شـروع       

اي همـزمـان يـک        نمود که در آن هر توسعه 
عقب گرد کامل در پيروزي يک طرف و کنـار  

اين خود شـکـل     .  ديگر بوده است  زدن طرف 
هسته اي از جامعه متمدن است که در آن مـا  

توانيم طبيعت تضاد ها و تفـاوت هـا را         مي 
انـگـلـس      فريدريش ". (  بررسي و مطالعه کنيم

منشاءخانواده، مالکيت شخـصـي و دولـت،        
  ).٦٨صحفه 

منطق دبير حزب کمونيست بـلـژيـک خـانـم        
است و   اريکسون نه به عقيده مارکس نزديک 

نه به عقيده انگلس و نه حتي بررسي مي کنـد  
بـا مـقـاالتشـان         که آيا داال کوستا و هولتـر    

حـتـي   .  واقعيت را درست بيان کرده اند يا نـه 
بجاي آن .  آنها نيافته است  تضادي را در گفته 

به اين نظر رسيده است که تضاد ميان زنـان  
را بايد آنتاگونيست ديد و اين خطـر    و مردان 

هم وجود دارد که استـراتـژي و تـاکـتـيـک           
 . مبارزه طبقاتي بي محتوا شود 

در واقع دالئل از روي ترس رد مي شونـد و    
بررسي مناسبات اجتماعي غير قابل قبول مي   

مبـارزاتـي     گردند زيرا که ممکن است نيروي 
اما گفته نمي شود کـه ايـن       .  را ضعيف کنند

کـجـا بـکـشـانـد           مبارزه مي خواهد ما را به 
زمانيکه واقعيت هاي اجتماعي آنطـوري کـه     

 بـيـان نـگـردنـد؟         هستند بررسي نشوند و     
بنظر من مقاالت داال کوستا و هولتـر مـا را       

ايـن    کمي به جلو برده اند و آنچيزي کـه در      
مقاالت مهم مي باشند اين است کـه در آن        

سـرمـايـه      پروسه توليد طبق رسوم سنـتـي     
داري از يکديگر سوا نمي شوند و تنها بخـش  

گذاري نمي شونـد    هائي از اين پروسه ارزش 
بلکه اين پروسه بعنوان پروسه کـلـي خـلـق       

تجزيه تـحـلـيـل مـي            ارزش شناخته شده و 
البته من در مقاله آنها ضعف هائي هـم  .  گردد

صورت که تحليل اقـتـصـادي      مي بينم به اين 
در اين مقاالت ديگرمورد استفاده اي نـدارد      

بنظر آنها در جامعه نيروي کار بطور   زيرا که 
 ..کل ديگر بصورت کاال ظـهـور نـمـي کـنـد          

از اين رو من مي خواهم از واژه اسـتـثـمـار       
اسـتـثـمـاري کـه مـرزهـاي            .  استفاده کنم   

 اقتصادي  را  عبور مي کند  و  همانطور  که  



 ٧صفحـه    ١۳٨۵اسفند       ١۴۲اتحـاد کـار     

فشرده گفتگوی بهـروز خسـروی                                                                               
عضو هياُت نمايندگی سازمان در کنگره  فدائيان ـ اکثريت                                            

 با راديـو رسـانـه

 ارزيـابی از کنـگره دهـم

 سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت
هر کنگره ای در مجموع مثبت است و گامی است به پيش، چون حاصـل  

بخصوص، برای اين کـنـگـره زحـمـات        .  خرد جمعی يک سازمان است
بسيار زيادی کشيده شده وامکانات فنی ارزنده ای در آن به کار گرفتـه  

ولی فکر مي کنم که .  شده بود که نکات آموزنده زيادی را با خود داشت
کنگره شما در مجموع به اهداف مورد نظر خود دست نـيـافـت و مـی         

 .توانست نتايج بيشتر و بهتری را به همراه داشته باشد
تدارک فنی کنگره و امکانات تکنيکی که به کار گرفته شده بـود بسـيـار      

وسائل رفت و آمد وجابجائی شرکت کنـنـدگـان، دو اطـاق         :  خوب بود
پالتاک که سالن کنگره را مستقيماً با عالقمندان دنبال کردن مبـاحـث و     
همچنين با اعضا سازمان شما که نتوانسته بودند در محـل بـرگـزاری      
کنگره حضور داشته باشند مرتبط می کرد، دسـتـگـاه هـای مـتـعـدد            
کامپيوتر و چاپ و تکثير که مطالب جديد را سريعاً آماده می کردنـد و    
در اختيار شرکت کنندگان در کنگره قرار می دادند، بخش کـامـپـيـوتـر      
مرتبط با هياُت رئيسه کنگره که با ثبت مصوبات و آراء مربوط به آنها، 
به سرعت کار هياُت رئيسه و کل کنگره می افزودند، و از همه مهم تـر،    
رفقائی که با زحمات زياد، بار اين تدارک و پيشبرد کـار را در طـول         

 .کنگره به عهده داشتند و اکثر آن ها از رفقای بسيار جوان بودند
با در نظر گـرفـتـن      .  هياُت رئيسه کنگره با تجربه و کار آن ها قوی بود

موضوعات متعدد در دستور کار وکم بودن زمان برای بحث و بررسی 
آن ها وبا در نظر گرفتن تعدد شرکت کنندگان که هر يک، غير از بـحـث   
روی دستور کار کنگره، خواهان طرح نکات و مسائل ديگری هم بودند، 
هياُت رئيسه توانست به خوبی به همه اين مسائل پاسخ گويد و کنـگـره   

 .را در جهت اصلی خود به پيش برد
کنگره به لحاظ تدارک موضوعات در دستور کار ضعيـف بـود و بـه          

ايـن  .  نتايجی که از صرف اين همه وقت و انرژی انتظار می رفت نرسيد
را به خوبی می توان از اعالميه دبيرخانه سازمان شما در مـورداعـالم   

من در روز اول کـنـگـره کـه مـخـتـص            .  نتايج کنگره نيز استنباط کرد
اعضای سازمان شما بود و دستور کار کنگره را تـعـيـيـن مـی کـرد             
حضور نداشتم و ارزيابی من بر اساس جمع اسنادی است که به کنگره 
ارائه شده بود و موضوعاتی که کنگره فوق العاده اصوالً برای حل آن   

برای مثال، موضوع اتحادها که اتحاد چپ هم يکـی  .  ها تشکيل شده بود
از موارد آن بود و همچنين مسائل برنامه ای و طرح پالتفرم نـظـری ـ     

در حالی که اين موضوعات، هم از   .  سياسی به کنگره آتی سپرده شدند
موارد مورد اختالف در درون سازمان شما است و هم از موارد پـايـه     
. ای است که خط مشی عمومی و روند کار سازمان را مشخص می کند

غير از قطعنامه مربوط به حقوق زنان که به هر جمع معتقد به حـقـوق     
دموکراتيک ارائه شود، قاعدتاً مورد تصويب قرار می گيرد ـ و از کنگره 
شما هم وقت زيادی را نگرفت ـ  کنگره به سند مهم ديگری در پـاسـخ     
. گوئی به معضالتی که برای حل آن ها تشکيل شده بود دست پيدا نکرد

 :عوامل آن را من می توانم به اين صورت دسته بندی کنم
اوالً، موضوعات در دستور، برای يک کنگره عادی هم زياد بـود، چـه       
رسد به اين کنگره که کنگره فوق العاده بود و می بايست روی مسـائـل   

در نهايت هم .  حادی که به خاطر آن ها تشکيل شده بود متمرکز می شد
ديديم که بيشتر موضوعات و پيشنهادات، به کميسيون ها و کنگره آتـی  

 .سپرده شد
 دوم اين که، برای موضوعات، کار تدارکاتی کافی صورت نگرفته بود و 

روی نظرات و پيشنهادات به ميزان الزم بحث نشده بود و نتيـجـه آن،     
ارائه انبوه اسناد و پيشنهادات به کنگره بود که هيچ کدام آنقدر کـامـل     
نبود که بتواند نظر شرکت کنندگان در کنگره را تامين کند و به مسائـل  

 .و مشکالت، پاسخی همه جانبه بدهد
اما مهمترين عاملی که بايد به آن اشاره کنم، تصميم شما مبنی بر عـدم  

اين تصميم هم کـار  .  تغيير و اصالح پيشنهادات ارائه شده به کنگره بود
کميسيون ها را فلج کرده بود وهم امکان دادن پيشنهاد برای تدقـيـق و     
تکميل موارد در دستور کار را از شرکت کنندگان در کنگره سلب کـرده  

به همين دليل، ما هم که به عنوان نماينده يک سازمـان دوسـت و       .  بود
خواستار هرچه پربارتر بودن نتايج کار شما در کنگره حضور داشتيم، 
نتوانستيم پيشنهادی در تکميل و تدقيق اسناد مورد بحث ارائه دهيـم و    

البته ما در هـمـه       .  نقش ما در کنگره شما، در حد يک ناظر محدود ماند
موارد مانند ساير شرکت کنندگان در کنگره اجازه بحث و اظهار نـظـر     
داشتيم، ولی کل کنگره امکان مشارکت در تکميل و تدقيق پيشـنـهـادات    

کنگره خرد جمعی يک سازمان است که نه تنها در .  ارائه شده را نداشت
رای گيری و تعيين توازن قوای نيروها، بلکه در همفکری و مشـارکـت     

 .جمعی برای حل معضالت و مشکالت معنی می يابد
در ايـن    "  روش برخورد" اما نکته مهمی که الزم است به آن اشاره کنم، 

کنگره بود، هم برخورد رفقا با يکديگر و هم برخورد کـل کـنـگـره بـا          
سازمان شما از جنبه نظری ـ سياسـی  .  سياست ها، مباحث و مصوبات

طيف وسيعی را تشکيل می دهد و اين نظرات گاهاً فاصله بسيار زيادی 
در چنين شرايطی، برخورد رفقا با هـم، بسـيـار مـتـيـن،           .  با هم دارند

اما در   .  صبورانه و رفيقانه بود و اين يکی از نقاط قوت کنگره شما بود
برخورد به مباحث، جو حاکم بر کنگره چنان بود که مسائل اصـلـی بـا      
شفافيت و روشنی بيان نشوند و مورد بحث قرار نگيرند و صحبت هـا    
. غالباً ـ و البته نه در همه موارد ـ در پرده و غير صريح مطرح می شـد   

 :در اين مورد دو مثال می زنم
در : " ـ در کنگره، در مورد مناسبات با ساير نيروها  تصويب شـد کـه    ١

دوره پيش رو، سياست سازمان منحصراً متوجه تـقـويـت نـيـروهـای         
امـا  ".  جمهوريخواه دموکرات، سکوالر و مسالمت خـواه خـواهـد بـود        

موضوع مورد مجادله و زمينه اين مصوبه، ديدار چند نفر از سـازمـان   
اين مصوبه در مـجـمـوع      .  شما با رضا پهلوی و گفتگو با او بوده است

مثبت است و بر اعتبار سازمان شما می افزايد، ولی هم راه را کامالً بـر  
موضوعی که اين بند به خاطر آن آمده نمی بندد، وهم مـی تـوانـد در        
رابطه با سازمان های دموکرات و جمهوری خواه که هم اکنون سازمان 
شما روابط بسيار نزديک و دوستانه ای با آن ها دارد، تفسيرهايـي را    

آيا بهتر نبود که رابطه واتحاد با سلطنت طلبان و مشروطـه  .  پيش بکشد
خواهان به طور صريح به بحث و تصميم گيری گذاشتـه مـی شـد و          

 پاسخ روشنی به آن داده می شد؟
يک بند اساسنامه ای را تصويب "  وظايف اعضا" ـ کنگره شما در مورد ۲

از اين نـکـتـه مـی         ".  عدم عضويت در احزاب ديگر ايرانی" کرد مبنی بر 
مصلحت طلبانه گذر شد، در حالی "  احزاب خارجی" گذرم که از موضوع 

که در شرايط فعلی و احتمال رودرروئی های آينده، ايـن مـوضـوع از        
اما دليل اصلی اين بحث و اين مصوبه، .  اهميت بيشتری برخوردار است

. اسـت "  اتحاد جمهوری خـواهـان    " عضويت افرادی از سازمان شما در 
هيچ پاسخ روشنی به موضوع اصلی مـورد بـحـث      ,  ولی با اين مصوبه

اتـحـاد   " داده نشده و پس از اين، بحث بر آن متمرکز خواهد شد که آيا   
سازمان و حزب است؟ و چه مرجعی می تواند آن را " جمهوری خواهان

مشخص کند؟ دليل من بر نا روشن باقی ماندن موضوع، انتخاب رفقای 
شناخته شده ای از شما برای شورای مرکزی سازمان توسط کـنـگـره    

اتـحـاد   " است که در مجامع مختلف، غالباً خود را عضو يـا نـمـايـنـده          
 .معرفی می کنند" جمهوری خواهان

سوال اين است که آيا طرح صريح مواضع نظری، سياسی و تشکيالتـی  
و تالش برای رسيدن به مصوباتی روشن و بدون ابهام، هر کنـگـره و     

 )۲۰۰٧مارس  ۲ـ   ١۳٨۵اسفند  ١١( هر سازمانی را پربارتر نمی کند؟      



 ١۴۲اتحـاد کـار     ٨صفحـه     ١۳٨۵اسفند       

 منصور اسانلو  ـ بر گرفته از وبالگ کارگر
 

 وضعيت کنونی

 طبقه کارگر و جنبش کارگری ايران
 

 

از پانزده سال پيش چرخه جديدی در تاريخ بشری شکل گرفته است که ماحصل                  
با فروپاشی  .  آن وضعيت کنونی طبقه کارگر جهان و به تبع آن در ايران است                    

نظام اقتصاد جمعی در بخش مهمی از کره زمين و رفع تدريجی بسياری از                            
) جهانی سازی  ( globalisasionدستاوردهای آن از پيش پای گلوباليزاسيون              

سرمايه داری، حمله به دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی،                   
و محو   .  آموزشی طبقه کارگر در جهان با ابعاد بی سابقه ای گسترش يافت                          

تدريجی دستاوردهای کارگران مثل حداقل ساعات کار، قراردادهای رسمی و با               
پشتوانه کار و سپس در هم کوبش تشکيالت کارگری در برخی از کشورها، تغيير 
موضع رهبران برخی نهادهای بين المللی کارگری، پرورش روحيه فردگرايی به      
جای جمع گرايی و احساس مسئوليت جمعی و جهانی، حذف بسياری از يارانه                     
های دولتی پيرامون بهداشت و بهزيستی و تحصيل و خوراک و مسکن کارگران               

 و خانواده هايشان در چارچوب دستورالعمل گلوباليزاسيون و خصوصی سازی             
(privatization)و اشاعه سياسی نئوليبراليسم در سراسر جهان شکل گرفت. 

در کشور ما با توجه به سرکوبی و حذف سنديکاهای مستقل و آزاد کارگری و                       
نابودی سازمانها و تشکيالت ديگر کارگری عرصه اقتصاد، سياست و اجتماع                   

يکسويه در اختيار دولتی ها و اجراکنندگان دستورالعمل های صندوق بين             "  کامال
المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت که با اليه های سطحی و روکش های به                      

در نبود نمايندگان واقعی طبقه کارگر در . ظاهر مذهبی و دينی بومی تزئين گرديد
 . دو قطبی گرديد" عرصه های مختلف اجتماعی، وضعيت اجتماع شديدا

با بی برنامگی کامل که بر امور سايه افکند و تبعيت از برنامه های خصوصی                      
سازی بدون حضور سنديکاها و فدراسيون های آزاد و مستقل کارگری و بدون                    
ايجاد پوشش امنيت اقتصادی ـ اجتماعی برای بيکاران، بازنشستگان، بيماران،                 
روستائيان و اقشار فرودست اجتماعی، طبقه کارگر با بحرانی عميق و موحش                   

نرخ رشد بيکاری که به      .  روبرو شده است که در تاريخ ايران سابقه نداشته است           
صورت فزاينده ای در حال افزايش است، پيش بردن سياستهای اقتصادی                                

حذف کمک هایِ يارانه ای، وضعيت هر روز بدتری                   )  اقتصاددانان شيکاگو  (
 . بوجود آورد

هجوم کاالهای ارزان قيمت و کم کيفيت از طريق قاچاق کاال و شصت و هشت                      
اسکله بدون نظارت و ديگر سرپل های ورود کاالهای قاچاق مثل توليدات چينی                 
ديگر کشورهای آسيای جنوب شرقی، پايين آوردن هزينه گمرکی بر کاالها، تکيه            
دالالن بزرگ داخلی بر ورود کاال و جذب کميسيون های ميلياردی و چند ده                           
ميليونی، آسيب های جبران ناپذيری بر پيکره صنعت کشور وارد کرد، و سياست         
خصوصی سازی خودمانی سازی هرچه بيشتر اوضاع برنامه ريزی اقتصادی را 

در نتيجه هزارها کارگاه کوچک و بزرگ دچار رکود و                      .  خراب کرده است    
ورشکستگی شدند و نرخ افزايش بهره وری از نيروی کار شاغل افزايش يافت و               
در مقابل آن با رشد تورم و کم کردن از دستمزدها و خروج انواع کارگاه ها از                       
نظارت قانون کار موجود با توسل به بخش نامه ها و آيين نامه های دولتی و                             
مصوبات مجلس پنجم و ششم و هفتم، يورش به کارگران مهترض و خواهان کار                
و مزدهای عقب افتاده، سرکوب اعتراضات بدون سازمان کارگران توسط                            

تن .  نيروهای پليسی ـ امنيتی که خود بخشی از مزدبگيران را تشکيل می دهند                     
دادن کارگران شاغل به بدتر شدن شرايط کار برای جلوگيری از اخراج شدن                       
های بی رويه و بزرگ شدن سپاه بيکاران برای ترساندن بخش فعال و شاغل                         
طبقه کارگر برای درخواست نکردن مطالبات کارگری و ايجاد دلسردی و ناميدی 
در دل کارگران کم سواد، کم تجربه، بی تخصص و به تبع آن رشد نا اميدی و                          
گرايش به افيونهای مختلف برای گريز از نا اميدی ذوحی و فکری در اقشار                          

بيست و چند ساله     "  جوانان جويای کار، رکود تقريبا     "  فرودست جامعه خصوصا  
در جنبش کارگری به دليل هشت سال جنگ و جلوگيری از سازمان يافتن آزاد                      
کارگران و طرح مطالبات و خواسته های آنان ، هشت سال دوران سازندگی و                     
اعالم آن بعنوان يک برنامه تقديس شده ملی که جلوی طرح درخواستهای                                

هشت سال دوران اصالحات و تالش برای گسترش فضای           .  کارگری را سد کرد    
سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جامعه و آماده سازی فضای ذهنی مردم به خصوص 

رسيدن به پيدا کردن راه چاره       "  کارگران برای تفکر و طرح درخواستها و نهايتا        
توسط کارگران آگاه با تجربه که همانا ايجاد و بازگشايی سنديکاهای واقعی                            

و سعی در تشکل يابی همه کارگران را            ٨٧کارگری در چهارچوب مقاوله نامه        
 . در پی داشت

 قانون کار فعلی  در شرايطی  به تصويب  رسيد که  سازمان های واقعی کارگری 

مثل انجمن همبستگی سنديکاهای کارگران ايران و سازمان سنديکای کارگران و             
نمايندگان راستين کارگران از صحنه های کار و توليد به خشن ترين شکل ممکن               

در نتيجه قانون کار پر از تضاد و تناقض با اصول قانون                         .  حذف شده بودند    
اساسی و کنوانسيون های جهانی و بدون تفکر کارگری و حضور نمايندگان                           

با "  کارگران بعد از نه سال رفت و برگشت بين مجلس و شورای نگهبان و نهايتا                
 . تشکيل هيات تشخيص مصلحت به تصويب رسيد

طی سالهای اخير که يورش به حقوق کارگران افزايش يافته است، قراردادهای                  
موقت کار جای قراردادهای رسمی کار را حتی در کارهای مستمر برخالف                        
قانون کار موجود گرفته اند و صاحبان سرمايه و صنايع از بحران موجود                               

. سوءاستفاده کامل را برده و بهره کشی بيرحمانه را از کارگران اعمال می نمايند             
سياستهای تعديل اقتصادی همنوا با سياستهای دستوری سرمايه داری جهانی که                 
از کانال هايی همچون بانک جهانی و صندوق بين المللی پول که در اصل پيش                     
برنده سياستهای تراست ها و کارتل های بزرگ شرکتها چند مليتی و کنسرن های 
بين المللی سرمايه گذاری و بازار بورس جهانی هستند، طوری طراحی اقتصادی 
را برای کشورهای توسعه نيافته در پيش می گيرند که سطح دستمزد در اين                           
کشور ها به بيرحمانه ترين حداقل ها برسد، تا بتوانند با بهره برداری از اين                            
نيروی کار ارزان چه به صورت صدور نيروی کار ارزان کشورهای توسعه                     

و يا با    .  نيافته به کشورهای توسعه يافته از اين نيرو به مفت بهره برداری کنند                   
انتقال صنايع و تکنولوژی های سنگين و مضر و آلوده کننده محيط زيست،                             

از نيروی کار ارزان و کارگران بی پناه ... همچون فوالد، شيميايی، پتروشيمی و 
و بی تشکيالت آنجا سوء استفاده و بحران عميق سرمايه داری را به قاره آفريقا،                  

 . آمريکای التين و جنوب آسيا منتقل کنند
سياستهای تعديل اقتصادی در کشور ما و در راستای اين ، سياست بين المللی                        
سرمايه داری امپرياليستی به پيش رفت و منجر به نابودی صدها هزار شغل و                     
بيکاری ميليونها کارگر شد که اکثر آنها کارگران جوان و به تدريج تحصيلکرده                 

 . می باشند
راه دستيابی به حقوق صنفی کارگران طی سيصد سال گذشته در جهان با افت و                   
خيز فراوانی طی شده است که ماحصل آن در کشورهای توسعه يافته تشکيل                         
سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيونها و کنفدراسيونهای کارگری در سطح کارگاه                
تا در ابعاد ملی و سراسری است، نيروی متشکل و سازمان يافته کارگران در                       
نهادهای صنفی خود به ايجاد تعديل و کنترل بحران اجتماعی ـ اقتصادی و رشد                   

اين تجربه پيشرفته ترين     .  توازن و تعادل در سه جانبه گرايی ملی کمک می کند             
. کشورهای جهان به لحاظ توسعهء همه جانبه و حکمرانی مطلوب می باشد                           

حضور نمايندگان راستين طبقه کارگر در چانه زنی های اجتماعی که از حمايت                
نيروی متحد و متشکل همکاران خود بهره مند هستند به رشد و شکوفايی جامعه                  

 . کمک می کند و از گسترش فساد مالی و رانت خواری جلوگيری می کند
آن بخشی از قوانين موجود که مانع تشکل يابی واقعی کارگران در کشور است،                  
به خصوص فصل ششم قانون کار است که طرح ايجاد تشکل های کارگری در                    
محل کار را بررسی و سازماندهی کرده است، فصل ششم قانون کار سراسر                         

، تبصره سه    ٨٧قانون اساسی و مقاوله نامه           ٢٧و    ٢٦متناقض است با اصول       
اعالميه جهانی حقوق بشر و منشورهای جهانی حقوق بشر، همچنين                      ٢٢ماده  

. اصل آزادی انسان ها را در انتخاب تشکل مورد نظر خودشان از آنها می گيرد                  
به عالوه دخالت عوامل غير مسئول در امور کارگری در سرکوب و بگير و                          
ببندهای کارگران از ديگر موانع رشد و ايجاد سنديکاهای مستقل و آزاد کارگری               

عدم توجه به قانون و اجرای قانون توسط مجريان و تصميم گيرندگان                         .  است
قانونی و ضعف دانش و آگاهی نسبت به حقوق و قوانين افراد در جامعه چه در                      
بين کارگران و عالقه مندان و فعاالن مسائل کارگری و مقامات دولتی اعم از                        
بازجويان، ماموران پليس، انتظامی، امنيتی ـ اطالعاتی، بازپرس ها و دادياران                
نسبت به حقوق ملی و بين المللی کارگران از اصلی ترين مشکالت و موانع رشد                

عدم باور به اصل سه جانبه گرايی در تصميم           .  تشکل يابی قانونی کارگران است     
گيری های مربوط به حقوق کار با حضور نمايندگان راستين سراسری کارگری ـ        
کارفرمايی ـ دولتی در نهادهای عالی تصميم گيری سه جانبه گرايی مثل شورای                
عالی کار از سوی وزارت کار ـ اطالعات ـ کشور و نيروهای انتظامی در                               

 (ilo) تناقض با بيان پذيرش سه جانبه گرايی و عضويت در سازمان جهانی کار              
و اعمال سياست دوگانه خارجی ـ داخلی در اين زمينه از ديگر موارد اين موانع                   
حقوقی و قانونی و اجرايی در پيش روی فعاالن کارگری برای ايجاد تشکل                            

به نظر می رسد که امر            .  واقعی و مستقل و آزاد کارگری و فعاليت آنهاست                 
و مقدمه  )  حقوق ملت (آموزش حقوقی به ويژه آموزش فصل سوم قانون اساسی               

قانون اساسی در زمينه رعايت حقوق مردم ، قانون کار، مقاوله نامه های بنيادين                
، اعالميه جهانی حقوق بشر، قوانين مدنی و         )هشت مقاوله نامه به خصوص    (کار  

آئين دادرسی، و دو منشور اجتماعی، سياسی، فرهنگی و اقتصادی مدنی سازمان             
ملل متحد و آموزش زندگی اجتماعی، اتحاديه ای و تاريخ جنبش های کارگری                    
در جهان و ايران، شناخت از نهادهای ملی ـ منطقه ای ـ بين المللی کار و سه                            

 12صفحه   جانبه گرايی و جهان         



 ٩صفحـه    ١۳٨۵اسفند       ١۴۲اتحـاد کـار     

در .  شـونـد     منجر به منافع طبقاتي متضاد مي
داري، تمايـزي اسـاسـي بـيـن           نظام سرمايه

آنهايي که صاحب منابع اقتصادي هستنـد و    
اين مناسبـات  . آنهايي که نيستند، وجود دارد

کند کـه تـنـهـا در          نابرابر طبقاتي را خلق مي
رابطه با يکديگر وجود دارند و اين ساخـتـار   
طبقاتي بر نابرابري استثمارگـرانـه اسـتـوار       

بدين ترتيب، جامعه از اقشار و طبقـات  .  است
بندي افراد بـر   مثل درجه(مستقل و جدا از هم 

مبناي نوع شغلشان و يا بـرحسـب مـيـزان         
تشکيل نشده است بلکه طـبـقـات    )  درآمدشان

مختلف آن در رابطه با يـکـديـگـر تـعـريـف          
در اين تحليل مـارکسـيـسـتـي از          .  شوند مي

طبقات اجتماعي، نابرابري در برخورداري از 
. امکانات اقتصادي، فقط براي يک بار نيـسـت  

منافع استراتژيک افرادي که دسـت بـاال را         
هاي موجـود   کند که نابرابري دارند ايجاب مي

در مناسبات اجتماعي استمرار يابد و تسـلـط   
بر آن امکانات بازتوليد )  شان يا خانواده( آنها 
ها و امکاناتي که افراد،  بنابراين، فرصت.  شود

هاي اجتماعي، در طول حياتشـان از     يا گروه
اي در  شوند نيز نقش ويژه آنها برخوردار مي

 .کند تحليل طبقاتي جامعه ايفا مي
در چارچوب نظري اين کتاب، اگرچه روابـط    
مالکيت، نخستين و مهمترين مـحـور جـهـت       
تعريف و تبيين ساختار طبقاتـي مـحـسـوب       

شود، ولي به دليل تـوسـعـه نـامـتـوازن            مي
داري    که هرچند شيوه توليد سرمايـه ( جوامع 

هـاي مـاقـبـل        در آنها مسلط شده ولي شيوه
داري، مانند توليدخرده کااليي، نيز در  سرمايه

داري، کمابيش، بـه حـيـات       ارتباط با سرمايه
تر شدن  و به دليل پيچيده)  دهند خود ادامه مي

در اثـر    ( داري      مناسبات در نظام سـرمـايـه   
هـاي تـکـنـولـوژيـک، تـغـيـيـرات                  پيشرفت

. . .) هاي دولت، و      سازماندهي توليد، دخالت
تعريف محورهاي ديگري نيز براي تـرسـيـم    

 .  رسد ساختار طبقاتي الزم به نظر مي

. گذرد  بيست و هشت سال از انقالب بهمن مي       
در اين فاصله، چه به دليل تغييرات زير بنايي         

رشد جمعيت، مهاجرت، شهرنشيني، آموزش     (
و چه به واسطه عملکرد و      . . .)  و پرورش و    

هاي رژيم اسالمي حاکم و همچنين          سياست
هاي زيادي در     المللي، دگرگوني   تحوالت بين 

اين .  جامعه ما به وقوع پيوسته است             
هاي   ها، موضوع مقاالت و کتاب         دگرگوني

هاي گذشته، در      بسياري بوده که در سال      
. داخل يا خارج از کشور، انتشار يافته است         

اما، در اين ميان، يک موضوع مهم کمتر              
مورد توجه پژوهشگران اجتماعي، اقتصادي      
و سياسي واقع شده، و آن، همانا، مسئله             
تغيير و تحوالت طبقاتي در ايران در اثر              

 .و بعد از اين انقالب، بوده است ۱۳۵۷انقالب 
 -هاي اقتصادي   هرچند که برخي از پژوهش     

اجتماعي منتشر شده، به صورت موردي يا         
اند، و اگرچه     اي، به اين مسئله پرداخته      حاشيه

هاي مستند و فراگير نيز، عمالً،         نبود بررسي 
اي   مانع از حدس و گمان و خيالپردازي پاره        

از نويسندگان و مفسران، و يا جريانات              
ولي فقدان  .  سياسي، در اين زمينه نشده است     

يک مطالعه جامع و سراسري درباره تحوالت       
اي اساسي    طبقاتي در ايران، در واقع، نقيصه      

ها و تغييرات        در عرصه شناخت ويژگي      
 .جامعه ما در دوران اخير بوده است

طبقه کارگر ايران، در دوره حاکميت                
جمهوري اسالمي، چه سرنوشتي پيدا کرده        
است؟ يا طبقه متوسط، که اينهمه از آن در            

ها و مباحث گوناگون سخن         مقاالت، تحليل 
رود، در اين دوره به واقع چه وضعيتي             مي

که شعار        »مستضعفان«يافته است؟        
آنها ساليان متمادي به وسيله          »حاکميت«

شد، اکنون در     رژيم خميني طرح و تبليغ مي      
چه شرايطي قرار دارند؟ موقعيت                   

بورژوازي چه بوده و چه شده است؟           خرده
زالو «داران، که زماني            جايگاه سرمايه  

شوند، در همان حال که در        ناميده مي   »صفت
باالترين ارکان حکومتي نيز حضور و نفوذ         

اند، چه تغييراتي يافته است؟ اينها و            داشته
بسياري ديگر از اين گونه سؤاالت، براي            

 -پژوهشگران و تحليلگران اجتماعي              
اقتصادي، همچنان که براي نيروهاي سياسي      
چپ و ترقيخواه، مطرح بوده و هستند که             

 هاي عميق،  پاسخگويي بدانها مستلزم بررسي

همه جانبه و مستند در ساخـتـار طـبـقـاتـي         
هـاي اخـيـر       جامعه ما و تحوالت آن طي دهه

 .بوده است
 »تأثيرات انقالب:  طبقه و کار در ايران« کتاب 

که به زبان انگليسي، چند ماه پيش مـنـتـشـر     
و در همين فاصله نيز با استقبال قابل   -شده 

توجه پژوهشگران و عالقمندان مسائل ايـران  
هـاي   دستيابي به پاسخ  -رو به رو شده است

مستند به بسياري از سؤاالت فوق را ميـسـر   
دو نفر از اقتصاددانان سرشـنـاس   .  سازد مي

ايران، فرهاد نعماني و سهراب بهداد، کـه بـه     
هـاي اروپـا و          تدريس و تحقيق در دانشگاه

آمريکا اشتغال دارند، نتيجه مطالعات نظري و 
شان را در اين کتاب ارائه  تجربي چندين ساله

 -در عرصه تحقيـقـات اجـتـمـاعـي        .  دهند مي
اقتصادي در ايران، تاکنون چنين پـژوهشـي     

در برگيرنده همـه اقشـار و       ( جامع و فراگير 
بـا  ( ، تجربي و مستنـد    ) طبقات در سطح کالن

و )  هاي آماري سـراسـري     گيري از داده بهره
 -۱۳۷۵( اي نسبتاً طـوالنـي        مربوط به دوره

، انجام نگرفته است و اين کـتـاب، در       ) ۱۳۵۵
 .نظير است واقع، اثري بي

، در آغـاز  » طبقه و کار در ايران« نويسندگان 
هاي نظري پـژوهـش      به تدوين و عرضه پايه

خود، يعني چارچوب نظري برخورد به مقوله 
پردازند و ضمن استفـاده   طبقات اجتماعي مي

از نظريات و تجربيات صاحبنـظـران عـلـوم       
اجتماعي و اقتصادي در کشورهـاي ديـگـر،      

ها  کوشند که چارچوبي متناسب با ويژگي مي
مثالً در مـورد    ( و شرايط مشخص جامعه ما 
) هاي اقـتـصـادي    نقش عمده دولت در فعاليت

جهت بررسي ساختار طبقاتي تنظيم و ارائـه    
در مرحله بعدي و به منظور مـطـالـعـه       .  کنند

طبقات اجتماعي در   )  امپريک( عيني يا تجربي 
ايران، نويسندگان کتاب به انطباق چـارچـوب   

هاي آماري مـوجـود مـبـادرت        نظري با داده
  .کنند مي

در اين چارچوب نظري، تفاوت و تمـايـز در     
هاي اقتـصـادي    مالکيت وسايلي که در فعاليت

شوند، منشا تفاوت و تمـايـز    به کار گرفته مي
در حقوق و اختيارات اقـتـصـادي اسـت و           

هاي اقتـصـادي    مناسبات اجتماعي در فعاليت
مناسبات اجتماعـي کـه در       .  کند را ايجاد مي

گيرنـد،   هاي اقتصادي شکل مي جريان فعاليت
 کنند که  هاي طبقاتي را تعريف مي موقعيت

  معـرفي کتـاب

 تحــوالت طبقــاتي ايــران

 بعــد از انقــالب
 محمـود بهنـام



 ١۴۲اتحـاد کـار     ١۰صفحـه     ١۳٨۵اسفند       

هـا،   نويسندگان کتاب، براي منظور داشتن اين پيچيدگي        9صفحه 
هاي مديريتي و اعمال کنترل  قابليت« يکي :  کنند دو محور ديگر ارائه مي

، که موقعيت طبقاتي افراد را بر پايه جايگاه آنها در سلسله » يا اتوريته
ها  دارايي« کند، و ديگري  کار و توليد، تعيين مي)  پروسه( مراتب فرآيند 
افـراد کـه درجـه           » هاي تخصصي و فني و مـهـارت       و يا صالحيت

در فرآيند کار ) تابعيت(يا عدم استقالل  »استقالل«برخورداري آنها از 
تلفيـق  .  کند و توليد، و از اين رهگذر، وضع طبقاتي آنها را مشخص مي

و تالقي اين سه محور، شش گروه يا طبقه اجتماعي معين را به دسـت  
 .دهد مي

هاي آماري جامع و سراسري پيرامون توزيع مالکيت،          از آنجا که داده   
ثروت و درآمد در ايران در دسترس نيست و،  فراتر از آن، چنين                   

سن، جنس،  (هاي جمعيتي و اجتماعي       آماري در ارتباط با ديگر ويژگي     
نيز وجود ندارد، نويسندگان     ...)  سطح سواد، شغل، شيوه زندگي و         

کتاب براي بررسي تجربي وضعيت طبقاتي در جامعه ما، به تنها                  
اطالعات جامع و سراسري موجود در اين زمينه، يعني آمارهاي                 

نفوس «هاي عمومي     مربوط به ساختار نيروي کار، که از سرشماري        
. اند  شود، تکيه کرده    در مقاطع زماني ده ساله حاصل مي          »و مسکن 

، »شغل«و مقوله      »طبقه«آنها ضمن تأکيد بر فرق ميان مقوله              
گيري از آمارهاي مربوط به وضعيت و گروه شغلي افراد را                  بهره

در .  اند  جايگزين مناسبي جهت ترسيم ساختار طبقاتي تشخيص داده         
اين بررسي، فرد، و نه خانوار، واحد و مبناي مطالعه طبقات اجتماعي              

اند که هدف اصلي      نويسندگان، از همان ابتداي کتاب، متذکر شده      .  است
آن بررسي وضعيت طبقاتي نيروي کار شاغل، و تغييرات آن طي دو              

اين کتاب،  .  است، و نه کل طبقات اجتماعي در ايران            ۱۳۵۵-۷۵دهه  
گيري طبقات، آگاهي     همچنين، به مقوالت و مسائلي چون روند شکل         

تواند موضوع    پردازد، مقوالتي که مي      طبقاتي و مبارزه طبقاتي نمي      
 . اي باشد هاي جداگانه پژوهش

نعماني و بهداد، مبناي بررسي تجربي و آماري خود از ساختار                  
،  »وضع شغلي  «طبقاتي اشتغال را، جداول آماري مربوط به                  

و نيز توزيع    (  »هاي عمده فعاليت    گروه«،  »هاي اصلي شغلي    گروه«
هاي   هاي عمومي در سال      که از سرشماري   )  جنسي و مکاني آنها       

وضع شغلي، طبق   .  اند  به دست آمده، قرار داده      ۱۳۷۵و    ۱۳٦۵،  ۱۳۵۵
مزد «،  »کارکنان مستقل «،  »کارفرمايان«:  تعاريف سرشماري، شامل  

بگيران بخش      مزد و حقوق    «،   »بگيران بخش خصوصي       و حقوق  
، و موارد اظهار نشده يا          »کارکنان فاميلي بدون مزد     «،  »عمومي

، و  »دار  سرمايه«در اين بررسي کارفرما معادل        .   نامشخص است 
. در نظر گرفته شده است      »خرده بورژوازي «کارکنان مستقل معادل    

هم، بر  )  داران و خرده بورژوازي       سرمايه(هرکدام از اين دوطبقه       
هاي نوين    اساس معيار استفاده و يا عدم استفاده آنها از شيوه                

. اند  تقسيم شده   »سنتي«و    »مدرن«مديريت و تخصص، به دو جزء        
 :هاي اصلي شغلي هم، طبق اين سرشماريها، عبارتند از  گروه

قانونگذاران و مديران، متخصصان علمي و فني و تکنيسينها، کارمندان          
ها، کارکنان    اداري و دفتري، کارکنان خدماتي و فروشندگان فروشگاه        

کشاورزي، کارکنان مشاغل توليدي، صنعتي، ساختماني و رانندگان،          
با در نظر گرفتن محورهاي تعريف شده         .  بندي نشده   کارکنان گروه 

هاي   ، و با تلفيق داده      »تخصص و مهارت   «و    »مديريت و کنترل   «
هاي اصلي شغلي، مزد و            جداول آماري وضع شغلي و گروه           

بگيران خصوصي و عمومي، هرکدام، به دو بخش کارکنان                 حقوق
يعني در نبود     .  اند   تفکيک گرديده     »کارگران«و   »طبقه متوسط  «

آمارهاي تفصيلي سراسري پيرامون توزيع انواع تخصصها، مهارتها          
هاي اصلي شغلي، مبناي جداسازي        و شغلهاي گوناگون، همان گروه     

بدين سان، مثالً    .  قرار گرفته است     »کارگران«و    »طبقه متوسط «
در شمار طبقه    )  با توجه به معيار تخصص       (معلمان و پرستاران      

 هـاي شغـلي دفتـري،  اداري،  آينـد ولـي بخـشي از گـروه متـوسط مي

که انجام کار آنها به مديـريـت و تـخـصـص          ( فروشندگي و خدماتي 
آيند، هرچند که عـرفـاً    جزو کارگران به حساب نمي)  چنداني نياز ندارد

هاي عمده فـعـالـيـت نـيـز، درايـن               گروه.  شوند ناميده مي » کارمند« 
ها، شامل اجزاء عمده سه بخش کشـاورزي، صـنـعـت و          سرشماري

هاي معدن، ساختمان، انـرژي،   خدمات است، با يادآوري اين که، رشته
 .حمل و نقل و ارتباطات هم در بخش صنعت جاي دارند

اما با توجه به نقش و دخالت گسترده دولت در اقتصاد و جامعـه مـا،     
نويسندگان مجموعه وظايف و کارکردهـاي دولـت، و کـل مـزد و               

 : کنند بگيران بخش عمومي، را به سه دسته تقسيم مي حقوق
هاي دولتي و  شامل کل دستگاه( آن دسته از کارکنان بخش عمومي   -۱

کـه  )  ، نهادها، شرکتها، بانکها و سازمانها» بنيادها« حکومتي و از جمله 
مـانـنـد    ( انـد       داراي کارکردهاي سياسي، امنيتي، نظامي و انتـظـامـي   

قانونگذاران، قضات، مديران سياسي، نيروهاي انتظامي و نـظـامـي و      
تـحـت عـنـوان       . . . )  شبه نظامي، کارمندان اداري و دفتري سياسي و 

شوند که خود  بعداً بـه سـه جـزء           تعريف مي » کارگزاران سياسي« 
دستگاه سياسي و نظامي دولـت   » بدنه« مديريتي، فني و تخصصي، و 

انـد،      همان گونه که نويسندگان نـيـز مـتـذکـر شـده          .  گردد تقسيم مي
ها و نظاميـان، يـک مـوقـعـيـت            ، يا بوروکرات » کارگزاران سياسي« 

طـبـقـات    « طبقاتي مبهم و متناقض است ولي، در هر حال، بخشي از     
 . دهد را تشکيل مي »حاکمه

دسته ديگر از کارکنان بخش عمومي که در توليد و عرضه خدمات   -٢
اشتغال . . .) آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و (اجتماعي عمومي 

، به دو بخش طبقـه  » تخصص« و  » مديريت« دارند، بر طبق معيارهاي 
 .شوند تفکيک مي) دولتي(متوسط و کارگران 

آن دسته از کارکنان بخش عمومي نيز که در فعاليتهاي اقتـصـادي     -۳
هـاي     ها، شرکتهاي توليدي و بازرگاني، بانکها و بيـمـه   کارخانه( دولت 

مشغول به کارند، بر اساس همان معيارها، تفکيک شده )  دولتي و غيره
 .شوند افزوده مي) دولتي(و کارگران ) دولتي(و به طبقه متوسط 

هاي آماري، بر مـبـنـاي چـارچـوب نـظـري و               با تلفيق و تالقي داده
داران،    سـرمـايـه   :  مالحظات مذکور در بـاال، پـنـج طـبـقـه اصـلـي                

، » کـارگـزاران سـيـاسـي       « بورژوازي طبقه متوسط، کارگران و  خرده
جهت بررسي وضعيت طبقاتي نيروي کار شاغل در ايران، شناسايي و 

کارکان فاميلي بدون مزد، در تـحـلـيـل نـهـايـي،            . ( شوند مشخص مي
تواند در شمار کارگران و يا حتي خرده بورژوازي سنـتـي آورده      مي

ها و مـقـوالت پـيـچـيـده              هرچند بررسي کّمي و تجربي پديده).  شود
اجتماعي، غالباً با اشکاالت و ابهاماتي توأم است که کمـبـود آمـار و        

سازد، اما حاصـل   اطالعات فراگير نيز دشواريهاي آن را دو چندان مي
پژوهش اساسي نعماني و بهداد، براي اولين بار تصويري تقريـبـي و     
نسبتاً روشن از وضعيت طبقات اجتماعي در ايران، در سطح کـالن و    

تـوانـد      دهد، کـه خـود مـي          اي بالنسبه طوالني، به دست مي در دوره
عالوه بر ايـن،  .  راهگشاي مطالعات بيشتر و عميقتر در اين زمينه باشد

نويسندگان فصولي از کتاب خود را هم به بررسي ترکـيـب جـنـسـي        
آن )  شهري ـ روستايـي ( نيروي کار و تغييرات آن، و نيز توزيع مکاني 

همچنين، در ارتباط با چارچوب نظري ارائه شـده،    .  اند اختصاص داده
هاي مختلف شغلي و اجتماعـي،   مسئله بيکاري و ابعاد آن در بين گروه

بر اساس اطالعـات حـاصـلـه از         ( و نيز نابرابري در توزيع درآمدها 
) هاي ساالنه درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايـي  آمارگيري

 .در فصل ديگري از اين کتاب مورد مطالعه واقع شده است
در انطباق چارچوب نظري و ابزار تحليلي خود بر واقعيات عـيـنـي و      

هاي آماري، نويسندگان دو مرحله متفـاوت را در دوره مـورد            داده
 :اند بررسي متمايز کرده

ناميده شده، بـه طـور      » تابي ساختاري درون« مرحله اول، که مرحله 
. گـيـرد     را در بر مي ۱۳۵۵  -  ۱۳٦۷خميني، يعني سالهاي  ةتقريبي دور

 در اين دوره، به ويژه تأثيرات انقالب بهمن  و همچنين جنگ طوالني و 



 ١١صفحـه    ١۳٨۵اسفند       ١۴۲اتحـاد کـار     

سياستهاي دولت گرايانه و پوپوليستي رژيم اسالمي، که مـنـجـر بـه       
دهقاني « پا و  نيروي کار، رشد شديد فعاليتهاي خرده » کارگر زدايي« 

 .گردد شود، بررسي مي بيشتر فعاليتهاي کشاورزي مي »شدن
ناميده شده، تقريباً دو    » برون تابي ساختاري« مرحله دوم، که مرحله 

را    ۱۳٦۷  -۱۳۷۵دوره رياست جمهوري رفسنجاني، يعني سـالـهـاي      
در اين دوره، وارونه شدن برخي از سياستهاي رژيـم،  .  شود شامل مي

و تأثيـرات آنـهـا در         » تعديل اقتصادي« و خصوصاً اجراي سياست 
بدين ترتيب، نه تنها تأثيرات انـقـالب     .  شود ساختار اشتغال مطالعه مي

سـالـه    بلکه پيامدهاي ديگر رويدادها و تغييرات عمده چون جنگ هشت
با عراق، نوسانات شديد قيمتهاي جهاني نـفـت و درآمـدهـاي ارزي           

نيز در ارتباط بـا مـوضـوع        . . .  دولت، مبادالت اقتصادي با خارج، و 
ارائـه فشـرده     .  مورد مطالعه، در مد نظر نويسندگان قرار داشته است

هاي مهم و استنتاجات جالب توجه اين کتاب، در قالب يک مـقـالـه     يافته
 . شود در اينجا فقط چند نمونه از آنها بيان مي. ميسر نيست

تـا   ۱۳۵۵پيش از هرچيز، الزم به يادآوري است که در فاصله سالهاي 
ميليون بـه     ۳۳/ ٧درصد، از  ۷۸جمعيت کشور با رشدي معادل  ۱۳۷۵
ميليون نفر رسيده و در همين فاصله، رشـد جـمـعـيـت در           ٦٠حدود 

شـاغـالن بـه اضـافـه          ( درصد ولي رشد جمعيت فعال    ٩۷سنين کار 
اما تعداد کل شاغـالن  .  درصد بوده است ٦۳فقط )  بيکاران جوياي کار

 ۱۱بـه حـدود          ۱۳٦۵ميليون نفر بوده، در    ۸/۸معادل  ۱۳۵۵که  در 
يعـنـي در     .  ميليون نفر رسيده است ۱۴/ ٦به  ۱۳۷۵ميليون و در سال  

ميليون نفر به جمع شاغالن افزوده شـده   ٦فاصله بيست سال کمتر از 
 .است

داران، در ساختار  تعداد و نسبت سرمايه ۱۳۵۵ -٧۵در فاصله سالهاي 
درصد بـه   ٢طبقاتي نيروي کار شاغل، رو به افزايش بوده و از حدود 

اما بررسي دقيقتر وضعيت آنهـا در    .  درصد رسيده است ۴نزديک به 
داران کـوچـک و          بيانگر آنست که غالب آنها را سـرمـايـه   .  اين کتاب

که در اين پژوهش (   » کارفرما« مطابق تعريف .  دهند متوسط تشکيل مي
در سرشماريها، صاحب تمام يا قسمتي )  دار گرفته شده معادل سرمايه

بگيـر در اسـتـخـدام دارد،            از کارگاه که حداقل يک نفر مزد و حقوق
متوسط تعـداد  (   » تمرکز« محاسبه شاخص .  شود کارفرما محسوب مي

نيز اين نکـتـه   )  دار مزد و حقوق بگيران خصوصي به ازاي هر سرمايه
نزديک بـه     ۱۳۵۵اين شاخص که در سال :  دهد را به روشني نشان مي

افـت کـرده           ٦/ ۳به  ۱۳۷۵و در سال  ۵/۵به  ۱۳٦۵بوده در سال  ۱۷
 .است

پا، خصوصاً دکانداران،        رشد سريع و بيسابقه فعاليتهاي خرده           
دستفروشان، مسافرکشها، و همچنين دهقاني شدن بيشتر فعاليتهاي          
کشاورزي، در سالهاي بعد از انقالب، روي ديگر اين سکه را نشان                

داراي يک نفر    (هاي انفرادي      افزايش  شديد تعداد کارگاه      .   دهد    می
که در تمامي دوره مورد بررسي استمرار         )  کارکن يا بدون مزدبگير    

داشته، گواه روشني بر رشد مطلق و نسبي شاغالن درموقعيت خرده            
) خرده بورژوازي سنتي کشاورزي    (تعداد دهقانان   .  بورژوازي است 
ميليون در    ۳/٢ميليون بوده، به حدود       ۷/۱حدود    ۱۳۵۵نيز که در سال 

 .رسيده است ۱۳۷۵ميليون نفر در  ٢/٢و  ۱۳٦۵
نتايج اين بررسي بر قرائن و شواهد ملموس در مورد گسترش شديـد  

تر شدن بيسابقه دستگاه دولتي در ايران بـعـد از اسـتـقـرار           و حجيم
اين گسترش، نه تنها به دلـيـل   .  دهد جمهوري اسالمي، کامالً گواهي مي

دولتي کردن مؤسسات خصوصي در سالهاي بعد از انـقـالب، و نـه        
صرفاً ناشي از افزايش تعداد نيروهاي نظامي و شبه نظامي در دوره     
جنگ، بلکه محصول مجموعه سياستها و عملکرد رژيـم در دو دهـه         

کـه  )  بخش عمومـي ( تعداد کل کارکنان دولت .  مورد مطالعه بوده است
بـه حـدود        ۱۳٦۵ميليون نفر بوده، در سال  ۱/ ٧حدود  ۱۳۵۵در سال 

. ميليون نفر افزايش يافـت  ۴/ ۳نيز به  ۱۳٧۵ميليون نفر، و در سال  ۵/۳
درصـد   ۱٩يعني، در فاصله بيست سال، سهم دولت در کل اشتغال، از 

پس از آغاز اجراي سياست مـعـروف     .  درصد باال رفت ٢٩به بيش از 
هاي توليدي و خدماتي در  هم، بخش مهمي از بنگاه » تعديل اقتصادي« 

و نهادهاي سياسي ـ مذهبـي ـ     » بنيادها« دست دولت و به ويژه انواع 
گـيـري از      هاي مافيايي و بهره نظامي حکومتي است که با ايجاد شبکه

ساير امکانات و امتيازات دولتي، بر گستره عظيمي از فـعـالـيـتـهـاي           
 .اند اقتصادي و اجتماعي چنگ انداخته

طبقه متوسط در ايران، بر اساس تعريفي که از آن در ايـن کـتـاب              
قابل تـوجـه     .  صورت گرفته، اگرچه رو به رشد ولي همچنان نوپاست

است که بخش عمده رشد اين طبقه نيز ناشي از گسترش بخش دولتي 
در دوره خميني، طبقه متوسط خصوصي، به طـور مـطـلـق و         .   است

. گذارد يابد ولي در دوره رفسنجاني رو به افزايش مي نسبي، کاهش مي
اما طبقه متوسط دولتي، طي اين دو دهه، همواره گسترش پيدا کـرده،    

بيش از سه برابـر شـده      ۱۳۵۵نسبت به  ۱۳٧۵چنان که تعداد آنها در 
 ۸٠، بيش از ۱۳٧۵آمارهاي موجود حاکي از آنست که در مقطع .  است

التحصيالن دانشگاهي شاغل کشور در استخدام دولـت   درصد کل فارغ
 . اند بوده

ساله مورد    طبقه کارگر ايران، بيشترين محدوديت را در دوره بيست          
که (قطع نظر از کارکنان فاميلي بدون مزد        .  بررسي، متحمل شده است   

، در اين فاصله، سهم طبقه کارگر در کل         )موقعيت طبقاتي مبهمي دارند   
ها و طبقات     نيروي کار شاغل کاهش يافته، در حالي که سهم همه گروه 

 ۱۳۵۵  -٧۵در دوره   ).  جدول شماره يک  (عمده ديگر باال رفته است        
تعداد کل کارگران شاغل قريب به يک ميليون نفر افزايش يافته و از                 

 12صفحه   رسد،             ميليون نفر مي ۵/۴ميليون به  ۵/۳

براي آگاهي از چگونگي ترکيب طبقاتي نيروي کار شاغل در جـامـعـه،    
، کافي است فقط نگاهي گذرا به آخرين ستـون جـدول     ۱۳۷۵در مقطع 

اين نيرو اساساً از سه بخش يا طـبـقـه تشـکـيـل           .  بيندازيم ۱شماره 
کارکـنـان   « هرگاه .  خرده بورژوازي، کارگران و بوروکراتها:   شود مي

را جزو خرده بورژوازي به حساب آوريم، بيش از  » فاميلي بدون مزد
درصد نيروي کار شاغل در فعاليتهاي سنتي خرده کااليي مشغول  ۴٠

درصد باقي مانده، تقريبا به صـورت مسـاوي، بـيـن            ٦٠و .   هستند
 ۴۱به عبارت ديـگـر، حـدود          .  شود کارگران و بوروکراتها تقسيم مي

درصد کل شاغالن در اين سال در موقعيت خرده بورژوازي هستـنـد،   
دهد، ده درصد آنها در  درصد آنها را طبقه کارگر تشکيل مي ۳۱حدود 

کـارگـزاران   « جايگاه طبقه متوسط هستند، يازده درصد آنهـا از آن        
دار  دولت است، چهاردرصدشان در موقعيت طبقاتي سرمايه » سياسي

 . است »نامشخص«درصد باقيمانده نيز  ۳جاي دارند، و 



 

 ١۴۲اتحـاد کـار     ١۲صفحـه     ١۳٨۵اسفند       

 ۳۱درصـد بـه          ۴٠ولي سهم آن درجمع شاغالن از         11صفحه 
اگر فرض کنيم که تعدادکارگران در اين دوره، به .  يابد درصد تنزل مي

رفت،  باال مي درصد ٦/٦۵همان نسبت رشد کل نيروي کار شاغل يعني 
ميليون نفـر   ۸/۵به حدود  ۱۳٧۵در آن صورت تعداد کارگران در سال 

ميليون نفـر   ٢/ ۳يعني افزايش تعداد آن نه يک ميليون بلکه .  شد بالغ مي
ميليون نـفـر، هـمـان          ۱ /۳اختالف بين اين دو رقم، يعني رقم .  بود مي

است که به عنوان شاخصي در زمينه  » عامل طبقه« و يا  » تأثير طبقه« 
تحليل طبقاتي، دراين کتاب تعريف و براي همه طبقاتـي شـغـلـي هـم          

تأثير عامل طبقه در مورد سهم طبقه  کـارگـر در     .  محاسبه شده است
کل اشتغال، منفي است در صورتي که در مورد ساير طبقات هـمـواره   

بررسي وضعيت کارگران در ساختـار طـبـقـاتـي        .  يا اکثراً مثبت است
دارد کـه       اشتغال، طي دوره مذکور، نکات مهم ديگري را عرضه مـي   

تر شدن کالم، خالصه برخي از آنها در جـدول   براي اجتناب از طوالني
 .شود ارائه مي) ٢(شماره 

بررسي مشخص و تجربي اشتغال زنان در ارتباط با ساختار طبقاتي، 
. اسـت  » طبقه و کار در ايران « يکي ديگر از ابتکارات قابل توجه کتاب 

دانيم، زنان ايران بعد از انقالب با دو محدوديت اسـاسـي      چنان که مي
نخست اين که زنان نيز، همانند مردان، :  در زمينه اشتغال مواجه شدند

پيامدهاي ناگوار بحران، رکود اقتصادي و بيکاري گسترده را متحمـل  
دوم اين که، عالوه بر اينها، زنان جامعه ما با محدوديـتـهـاي    .  گرديدند

شئون جامعه بـه وسـيلـه رژيـم          » اسالمي کردن« مضاعفي در قالب 
حاکم، رو به رو گشته و بخشي از آنها اساساً به بيرون از بازار کـار    

 .رانده شدند
با وجود آن که تاکنون کتب و مـقـاالت مـتـعـددي پـيـرامـون ايـن                  

اي بـه       ها و تبعيضات منتشر شده است، ولي کمتر نوشـتـه   محدوديت
بررسي اين مسئله در ارتباط با ساختار طبـقـاتـي در سـطـح کـالن             

 . مبادرت نموده است

اي    به نظر نويسندگان اين کتاب، گرچه مقوله مناسبات جنسيتي پديـده 
هاي جنسيتي و نابرابريهاي طبـقـاتـي بـا        طبقاتي نيست ولي نابرابري

از اين رو نيز بررسـي  .  گذارند يکديگر تالقي کرده و بر همديگر اثر مي
توانـد بـدون در        جامع وضعيت اشتغال زنان، در قياس با مردان، نمي

فصلي از کتاب، به بررسي .  نظر گرفتن جايگاه طبقاتي آنها انجام پذيرد
مشخص همين مسئله تضعيف موقعيت و به حاشيه رانده شدن زنـان    
در عرصه اشتغال، در ارتباط با وضعيت طبقاتي ساختار نيروي کـار،  

 .اختصاص يافته است
يعني حـدود    ( ميليون نفر  ۱ / ٢، حدود ۱۳۵۵تعداد زنان شاغل در سال 

هزار نفر  ٩۷۵به  ۱۳٦۵بود که در سال )  درصد کل شاغالن کشور ۱۴
اُفت کرد، در صورتي که در همين دهـه،    )  درصد کل شاغالن ٩حدود (

هـرچـنـد کـه       .  درصد باالرفته بود ٢۵تعداد کل شاغالن کشور حدود 
ميليون نفر در    ۱ /۸تعداد زنان شاغل در دهه بعدي افزايش يافته و به 

بـاز هـم     )  درصد ۱٢( رسيد ولي سهم آنان در کل اشتغال  ۱۳٧۵سال 
بررسي جنسيتي ـ طـبـقـاتـي       . بود ۱۳۵۵تر از سطح آن در سال  پايين

موقعيت زنان در ساختار اشتغال، بيانگر آنست که بـعـد از انـقـالب،         
همراه با اُفت شديد تعداد و سهم زنان شاغل، رقم زنـان شـاغـل در          
موقعيت طبقه کارگر نيز به طور مطلق و نسبي تنزل يافت، ولي تـعـداد   

عمدتاً به دليل استخدام زنان در ( زنان شاغل در موقعيت طبقه متوسط 
-۷۵در فاصله سالـهـاي     .  باال رفت)  مشاغل دولتي معلمي و پرستاري

 ۸درصد به  ۱٠/ ٦، سهم زنان کارگر در کل طبقه کارگر ايران از ۱۳۵۵
در حالي که در اين فـاصـلـه،    )  ٢جدول شماره ( درصد اُفت کرده است 

داران، و نيز سهم زنان در برخي  دار در کل سرمايه سهم زنان سرمايه
هاي شغلي در موقعيت طبقه متوسط نسبت به کل شاغالن آن  از گروه

سازد که تفاوت و    اين بررسي آشکار مي.  ها، افزايش يافته است گروه
هـاي     تمايز در دسترسي به سرمايه و يا در برخورداري از قـابـلـيـت    

مديريتي و تخصصي، در مورد زنان هم عامل مؤثري در دستيابي بـه  
به بياني ديگر، آن دسـتـه از     .  اشتغال و يا محروميت از آن بوده است

ها و امکانات مالي يا تخصصي بيشتري بـرخـوردار    زنان که از دارايي
اند، بهتر از ساير زنان قادر به مقاومت در برابر تـبـعـيـضـات و         بوده

تضييقات اعمال شده از جانب دولت و ديگر کارفرماها عـلـيـه زنـان         
ها و مشاغل در دسترس آن دسته از زنـان       اند، هرچند که گزينه بوده

هم، به علت مقررات وضع شده به وسيله رژيم اسالمي و يا سنتـهـاي   
  .حاکم، عمالً محدود بوده است
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 وضعيت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ايران
 

ق     .... ، و     ituc    ،itf    ،ilo    ،wto   ،un از قبيل        8صفحه  از طري
ادهای         ه ن ن ي تشکيل جلسات و سمينارهای بحث آزاد و در اين مورد، در ب
يش از          ن پ مختلف مدعی نمايندگی کارگران و ايجاد حس مسئوليت آموخت
ه                       ردم ب رای کشور و م ه را ب ن زي طلبيدن و چگونه طلبيدن که کمترين ه

 . خصوص کارگران در بر داشته باشد
ل                                رای تشکي م ب ي ت ه هس ی ک ا در هر جاي هء م م پيش از همه آموزش ه
سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و کنفدراسيون های ملی سنديکايی و 
ران در      ارگ دعوت عمومی و سراسری از همه تالشگران عرصه حقوق ک
ه و       ام دن سطح کشور برای ايجاد کميته های دفاع از حقوق کارگران با عه
ار اعم از                 ی ک ان منشور واحد در سراسر کشور بر پايه حقوق ملی و جه

 کارگران، روشنفکران، وکالی دادگستری، دانشجويان، معلمان، 

دی و                   ي ول ار ت ران عرصه ک گي استادان دانشگاه، پرستاران و ديگر مزدب
خدماتی از دورترين نقاط و روستاها تا شهرهای بزرگ و پايتخت و طرح  
والن                   گر مسئ ار و دي ر ک موضوع با مسئوالن مملکتی به خصوص وزي
وق     ارشد کشور برای ايجاد درک درست و رفع موانع نسبت به موضوع ف
اد وحدت               ج اعی و اي م به عنوان يگانه راه حل بحران ها و تنش های اجت
نگ             ه دور از ت ملی در برابر فشارهای خارجی که خود نيازمند اجرای ب
وعات،        نظری و انحصارطلبانه حقوق بنيادين مردم مثل آزادی بيان، مطب

ی   ت ا،  ngo رسانه ها، تشکل ها، سنديکاها احزاب، سازمان های غير دول ه
ه         ردم ک وده م که موجب ايجاد وفاق ملی و استفاده از تمام ظرفيت خالقه ت

د و        )  مزدبگيران( اکثريت آنرا کارگران  ن و خانواده هايشان تشکيل می ده
د                                      اي د و دولت و حکومت ب ن ت ا هس ه ی کشور آن حافظ و صاحب اصل

 . خدمتگزار آنها باشد
ه             دن ب ا راه رسي ه رفع موانع تشکل يابی کارگران و ساير اقشار جامعه تن

 . يک جامعه آزاد و دمکراتيک است
  ١٣٨۵بهمن   ٢٣
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اما مسئول اصلي ارجاع پرونده اتمي به شوراي امنيت و تصمـيـم بـه      
تحريم کشور، قبل از همه، جمهوري اسالمي و سياست هاي تاکنـونـي   

جمهوري اسالمي از ارائه گزارش روشن در زمينه فـعـالـيـت     . آن است
هاي اتمي خود و از همکاري کامل با آژانس انرژي بين الملي اتمي سر 
باز زده است و هر گونه تالش براي حل بحران از طريق ديپلماتيک را   

ها براي پايان دادن به آن را    به بن بست کشانده و بسياري از فرصت
 .از بين برده است

امتناع جمهوري اسالمي از اجراي توافقات با اروپا و پـافشـاري بـر          
الـمـلـلـي،      ادامه برنامه اتمي خود بدون توجه به خواست نهاد هاي بين

. کشور ما را در آستانه درگيري کامل با جامعه جهاني قرار داده است
با اين حال از سوي مسئوالن حکومتي صحبت از فرصـت کـافـي تـا         

ظـاهـرا   .  اقدامات بعد از انقضاي مهلت شوراي امنيت در مـيـان اسـت     
تصميم گيران اصلي سياست اتمي حکومت، عزم خود را جـزم کـرده     
اند که بر زمينه بحران اتمي درگيري با خارج را تشـديـد نـمـايـنـد و           

توانند با استفاده از شرائط بحراني مـنـطـقـه و        تصور مي کنند که مي
درگير بودن ارتش آمريکا در عراق و نيز افغانستان، موقعيت خود را   

اي تثبيت نموده و امتيازات هر چه بيشـتـري از      به عنوان قدرت منطقه
 . آمريکا  و غرب طلب کنند

هاي مختلف جمهوري اسالمي در ادامه بـرنـامـه     روشن است که جناح
هاي متفاوتـي   اما بر سر چگونگي آن روش.  اتمي اختالفي با هم ندارند

بيش  ۱۷۳۷اين اختالف در نحوه برخورد به قطعنامه .  کنند را دنبال مي
در حالي که سياست رسمي حکـومـت بـي      .  از پيش آشکار شده است

اعتنائي به اين قطعنامه است، اصالح طلبان حکومتي و نيروهاي حـول  
و حوش هاشمي رفسنجاني نسبت به اهميت اين قطعنامه و خـطـراتـي    

در همان حال، امـا  .  اند که از طريق آن متوجه کشور است، هشدار داده
انتقاد خود را فقط بر حاشيه سياست رسمي کشور يعـنـي اظـهـارات       
احمدي نژاد و شخص احمدي نژاد به عنوان يک عنصر بـي کـفـايـت         
متمرکز کرده اند، بدون آن که مرجع اصلي تصميم گيري در حکومت، 
مقام واليت فقيه و شخص خامنه اي را مورد خـطـاب قـرار داده و            

 .مستقيما به او هشدار دهند
شوراي امنيت، هم چون همه قطعـنـامـه     ۱۷۳۷خواست اصلي قطعنامه 

سازي اورانيوم توسط دولـت ايـران        هاي سال هاي اخير، تعليق غني
خواست اروپا براي ادامه مذاکرات با جمهوري اسالمـي، شـرط     .  است

اياالت متحده امريکا براي پيوستن به اين مذاکرات نيز، هـمـيـن بـوده       
ها در مورد برنامه اتمي ايران در طـول       ها و بيانيه همه قطعنامه.  است

چهار سال گذشته، چه در آژانس بين المللي انرژي اتـمـي و چـه در          
شوراي امنيت سازمان ملل، صحبت از اقداماتي کرده انـد کـه بـراي        

از جـملـه امضـاي        .  اعتماد سازي از سوي ايران بايد صورت گـيـرد  
پروتکل الحاقي و تصويب آن در مجلس، گزارش روشن و دقـيـق از       
پروژه اتمي، ايجاد امکان بازرسي از تمامي تاسيسات هسـتـه اي و         
تامين شرائط براي مصاحبه با دست اندرکاران پروژه اتـمـي ايـران        
توسط بازرسان آژانس و تعليق غني سازي اورانيوم تا زمـانـي کـه        

دولـت جـمـهـوري       .  ها در پروژه اتمي ايران بر طرف شـود    ناروشني
اسالمي ايران تاکنون، پاسخ صريحي به اين خـواسـت هـا نـداده و           
همواره گزارشات ناکافي به آژانس داده است و عـلـيـرغـم امضـاي          

پـافشـاري جـمـهـوري        .  قرارداد الحاقي، آن را به اجرا نگذاشته اسـت 
هاي  اسالمي بر ادامه غني سازي بدون توجه به هشدارها و درخواست

اي رسيده  المللي و بخش مهمي از دول جهان، اکنون به نقطه مجامع بين
 .است که براي رژيم ايران انتخاب چنداني باقي نگذاشته است

اکنون ديگر بحران اتمي جمهوري اسالمي به يک بحران بين الـمـلـلـي     
فراروئيده است و با ورود به مرحله تحريم و صـدور ضـرب االجـل        
براي تعليق غني سازي اورانيوم به يک سرازيري خـطـرنـاک افـتـاده        

اگر تا ديروز و بر سر ميز مذاکره با اروپا بحث و حتي معـاملـه   .  است
بر سر تعليق و بازگشت پرونده از شوراي امنيت سازمان ملـل بـود،     
امروز ديگر پيشنهاد توقف همزمان تحريم ها و تعليق غـنـي سـازي،      
گوش شنوائي حتي در ميان اروپائيان نيز پيدا نمي کند و پـيـشـنـهـاد      

حتي نـمـايـنـده     .  البرادعي در اين مورد، غير قابل قبول اعالم مي شود
روسيه در سازمان ملل هم، نه فقط تعليق غني سازي، بلـکـه راسـتـي       
آزمائي و تائيد آن را پيش شرط توقف تحريم هاي انجام شده اعـالم    

خروج پرونده ايران از شوراي امنيت سازمان ملل، حـتـي در     .  مي کند
عضـو     ۵صورت تامين درخواست هاي آن نيز، در گرو توافق هـمـه     

تصميم گيري در مورد سـرنـوشـت ايـن         .  دائمي شوراي امنيت است
پرونده به دست اعضاي دائمي شوراي امنيت سپرده شده است که هر 
کدام منافع خاص خود را در شطرنج منطقه استراتژيک خـاورمـيـانـه       
دنبال مي کنند و مترصد بردن سهم بزرگ تري از خوان يـغـمـاي آن      

آن چه که در معرض خطر قرار گرفته است، مـنـافـع مـردم،         .  هستند
استقالل و امنيت کشور ماست که توسط سياستـمـداران جـمـهـوري        

 .اسالمي به آساني به اين قمار مهيب کشانده شده است
کند، پـذيـرفـتـن        اي که کشور ما را تهديد مي تنها راه اجتناب از فاجعه

هاي شوراي امنيت سازمان ملل، بازگشت بـر سـر مـيـز            درخواست
اي در چـارچـوب آژانـس       مذاکره و شفافيت بخشيدن بر پروژه هسته

اما اين راه عمال توسط رهـبـران رژيـم        .  بين المللي انرژي اتمي است
تصميم گيران اصلي حکومت کـه  .  جمهوري اسالمي مسدود شده است

شيفته زندگي در آشوب و خصومت و جنگ هستنـد، هـم چـنـان از           
فاجعه هشت سال جنگ با عراق، به عنوان دوران طالئي حيـات خـود     

ديگري، همه هست و  » برکت« کنند و در آرزوي افروختن آتش  ياد مي
دولتمـردان جـمـهـوري       .  دهند نيست کشور را به کام نيستي سوق مي

پرچم   » جنگ جنگ تا قيامت« اسالمي در فکر آن اند که با فرياد مجدد 
را هم چنان برافراشته نگاهدارند و رهبـري   » شيطان بزرگ« مقابله با 

اينان بر ايـن    .  ضديت با آمريکا و اسرائيل را در منطقه به دست گيرند
توانند به قيمت نابودي کشـور و مـنـابـع انسـانـي و                توهمند که مي

اقتصادي و محيط زيستي آن، مسائل مبتالبه مردم و کشـور را دور      
 .زده و به روياهاي ماليخوليائي خود جامه عمل بپوشانند

از سوي ديگر، سياستمداران حول و حوش جرج بوش رئيس جمهـور  
. کـنـنـد      نمايند که با حمله به ايران کار را يکسره مي آمريکا تصور مي

کنند و جاي پائي را  گرانه خود در خاورميانه تکميل مي هاي سلطه نقشه
انـد،     که در جنگ با عراق و سپس اشغال آن در خاورميانه باز کـرده   

اينان بر اين تصورند باتالقي را که در عراق دهان .  کنند تر مي مستحکم
گشوده است، با سرازير کردن به ايران و دامن زدن بـه آشـوب و           
ناامني گسترده تر و خطرناک تر براي همه جهان، به خـرج ديـگـران        

اما بر هيچ کس پوشيده نيست که با هر تالشي بـراي    .  خشک مي کنند
گسترش دامنه خشونتي که هم اکنون بر عراق حاکم است، تمام منطقه 

اشغال عـراق در ادامـه       .  خاورميانه به ناامني کامل کشيده خواهد شد
سياست حمايت يک جانبه دولت آمريکا، از سياست هاي تجاوزگـرانـه   
اسرائيل در طول چندين دهه گذشته، شرائطي را در اين منطقه ايـجـاد   

ها، ميدان  نموده است که هر مرتجعي به صرف مخالفت با اين سياست
کند و مدعي رهبري جهان اسالمي مي  کافي براي تاخت و تاز پيدا مي

فـن  .  مشکل اصلي کشور ما اما، خود جمهوري اسـالمـي اسـت     .  شود
آوري اتمي به خودي خود در هيچ کجـاي دنـيـا خـطـر مـحـسـوب               

تالش براي دستيابي به آن نيز، الزاما صلح و امنيت جهانـي   .شود نمي
آوري با حکومتي با مشـخـصـات     ترکيب اين فن.  اندازد را به خطر نمي

جمهوري اسالمي است که به خطري براي صلح جهانـي و مـردم و         

 14صفحه   .                                    شود کشور ايران تبديل مي



 ١۴۲اتحـاد کـار     ١۴صفحـه     ١۳٨۵اسفند       

   13صفحه 
حکومتي که در درون کشور حقوق و آزادي هاي اوليه مردم را لـگـد     
مال مي کند، هر گونه صداي مخالفي را با زندان و شکنجه و تـهـديـد      
پاسخ مي گويد و پايه هاي قدرتش را با کشـتـار و اعـدام و تـرور             

 ۶۷مخالفان مستحکم نموده است و فقط در عرض چند ماه در سـال      
هزاران نفر را در زندان هاي خود سر به نيست نـمـوده اسـت؛ ايـن           
حکومت مردم ايران را از هر گونه آزادي و انتـخـاب آزادانـه اي در          
مورد آينده خود محروم نموده و در سياست خارجي نيز کارنامه اي   

سال، شعار هاي مرگ بـر   ۲۸بعد از .  بهتر از کارنامه داخلي اش ندارد
اين يا آن کشور زينت بخش تجمعات و نماز جمعه هـاي حـکـومـتـي        

هنوز هم کشور هاي دنيا را به دوست و دشمن تقسيم مي کند و . است
هاي رسمي کشور خواستار مـحـو      رئيس جمهور آن از پشت تريبون

اسرائيل است و فرماندهان نظامي آن علنا ديگران را تهديد بـه تـرور     
مي کنند و رسما در پشت سر جرياناتي مثل حزب اهللا در لبنـان و    ..  و 

 . گيرند حماس و غيره سنگر مي
هـاي     تجربه عراق در همسايگي نزديک ما نشان داده است که حکومت

مستبد نه متعهد به مردم و پاسخگو به آن هـا هسـتـنـد و نـه در                  
تنها راهنماي عمل .  تصميمات خود به منافع مردم و کشور مي انديشند

آن ها منافع رژيم خود و حفظ و ابقاي آن به هر وسيله ممکن حتي بـه  
هائـي نـيـز،       تحريم اقتصادي چنين حکومت.  قيمت نابودي کشور است

قبل از آن که متوجه خود آنها و حلقه قدرتشان باشد، مستقـيـمـا بـر       
زندگي و گذران روزمره مردم اين کشورها سايه انداخته و شـرائـط       
زيست اکثريت عظيم مردم کم درآمد و ميليون ها بيکار و بي خانـمـان   

با هر گامي که از طريق محـاصـره   .  سازد را طاقت فرساتر از پيش مي
سازمانيافته در ويراني ساختار اقتصادي اين قبيل کشورها برداشـتـه   

شود، به طور غير قابل بازگشتي بر ابعاد فقر و فالکـت عـمـومـي        مي
در کشوري مثل ايـران کـه       .  گردد موجود در اين کشورها افزوده مي

بخش اعظم درآمد هاي بودجه آن از طريق فروش نفت خـام تـامـيـن       
شود، هر نوساني در قيمت نفت مستقيما در ميزان تـورم تـاثـيـر          مي
و تقريبا همه مايحتاج اوليه مردم نظير گندم، قند و شکـر و    .  گذارد مي

غيره از خارج وارد مي شود، حتي بخش مهمي از سوخت مصرفي بـا  
صرف ميلياردها دالر سوبسيد از خارج وارد و در کشـور تـوزيـع          

توان پيش بيني کرد که هر گامي بـه سـوي      از همين حاال مي.  شود مي
تحريم اقتصادي، چه تاثيرات مخربي بر سطح زندگي عموم مـردم و      
بويژه کارگران و زحمتکشان و انبوه جمعيت بيکار و حاشيـه نشـيـن      

 .شهرهاي بزرگ کشور خواهد  داشت
اما خطري که اکنون کشور ما را تهديد مي کند، فقط تحريم اقتـصـادي   

سايه شوم جنگ و حمالت نظامي نيز بر سر آن سنگينـي مـي     .  نيست
ها، کارخانجات، موسسات مهم اقـتـصـادي و       ها، جاده تخريب پل.  کند

ها و مـراکـز      توليدي در کنار حمله به تاسيسات هسته اي و نيز پايگاه
ابعاد اين قبيل حمالت با توجه به مـوراد مشـابـه      .  نظامي کشور است

ها غيرقابل محاسبـه   مثل يوگسالوي سابق و عراق و قدرت تخريب آن
تواند صدها هزار نفر را قرباني نمايد و کشور ما را ويـران   است و مي

 .در کل منطقه منتهي شود نموده و به يک فاجعه محيط زيستي
اش به اندازه تـمـامـي       دولت آمريکا که امروز به تنهائي بودجه نظامي

کشورهاي دنيا است، از هيچ اقدامي در حفظ سلطه استراتژيـک خـود     
بسيار کوته .  بر منابع عظيم انرژي در خاورميانه فروگذار نخواهد کرد

بينانه است که تصور شود در مقابل تهديد هاي حکومت اسـالمـي و       
... دارو دسته هاي مسلح مورد حمايت آن در عراق، لبنان و فلسطين و 

عقب نشسته و اجازه دهد که رهبران جمهوري اسالمي به کمک امثـال  
اهللا در لبنان، حماس در فلسطين و مقتدي صدر در عراق، منـافـع    حزب

اي    آمريکا را مورد تهديد قرار دهند و در عين حال به پـروژه هسـتـه     
خود ادامه دهند و به فن آوري ساخت بمب اتمي هم دسترسـي پـيـدا      

 .کنند

تنها راه اجتناب از فاجعه اي که در راه است، تعـلـيـق غـنـي سـازي           
طـبـيـعـي     .  اورانيوم و شفافيت بخشيدن به پروژه اتمي در ايران اسـت 

. است که رهبران جمهوري اسالمي داوطلبانه اين کار را نخواهند کـرد 
همان طور که تاکنون عليرغم اصرار همه نيروهاي صلح طلب ايران و   
جهان و حتي وعده هاي اقتصادي دول اروپائي حاضر به انـجـام آن     

تنها قدرتي که مي تواند  و قادر است که رژيم را وادار بـه      .  نشده اند
عقب نشيني نمايد، الزاما نه تحريم اقتصادي  کشور و يا حمله نظامـي  

مردم ايران مي توانند با گستـرش  .  به آن، قبل از همه اراده مردم است
مبارزات خود براي رسيدن به آزادي و عدالت، در مقابل سياسـتـهـاي    

المللي، مقاومت  مخرب رژيم،  چه در عرصه داخلي و چه در روابط بين
هـاي     تـالش .  کرده و بيش از پيش اين حکومت را در تنگنا قرار دهـنـد  

مردم براي احقاق حقوق اوليه خود همواره مورد يورش حکومت بوده 
تنها راه .  اما هر کجا که فرصتي يافته ، عرض وجود نموده است.  است

هاي به حق مردم  وادار کردن حکومت به عقب نشيني، دفاع از خواست
 . و تقويت مبارزات آن ها در استقرار يک نظام دمکراتيک است

تجربه عراق نشان داده است که اين امر نه از طريق تشديـد تـحـريـم       
. هاي اقتصادي و نه حتي اشغال کشور و اعدام مستبدين ميسر اسـت   

کساني که دل در گرو چنين راه حل هائي دارند، فـرق چـنـدانـي بـا            
درست به همان اندازه هم به اراده آزاد مردم .  حکومتگران فعلي ندارند

بي اعتنا هستند و مترصدند که در پناه بمب افکن هـا و تـانـک هـاي           
ارتش آمريکا، خود جايگزين رژيم فعلي شده و بر سرنوشت مـردم و    

 .کشور حکومت کنند
ما از هر گونه اقدامي در محدود نمودن حوزه عـمـل حـکـومـتـگـران          
جمهوري اسالمي در عرصه بين المللي و براي وادار کردن آن ها بـه    
رعايت آزادي ها و حقوق اوليه مردم ايران و احترام به مقاوله نـامـه     

در عين حال مـخـالـف هـر اقـدامـي           .  هاي بين المللي حمايت مي کنيم
هستيم که به بهانه مقابله با سياست هاي جمهوري اسالمـي، يـا هـر        
عنوان ديگري، حق حاکميت مردم ايران بر سرنوشت کشور و آيـنـده     

 . آن را سلب يا محدود کند
ما همه نيروهاي آزاديخواه ايران را به تالش مشـتـرک بـراي وادار          
کردن جمهوري اسالمي به عقب نشيني از موضع کنوني خود و نجات 

  .کشور از ويراني بيشتر و تهديد و جنگ فرا مي خوانيم
 

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ۲۰۰۷فوريه  ۶ – ۱۳۸۵بهمن ماه  ۱۷

 عکس ارسالی از تهران

 



 ١۵صفحـه    ١۳٨۵اسفند       ١۴۲اتحـاد کـار     

 کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 نـگاهي بـه مبـارزه

 سنـديکاي کارگـران شـرکت واحـد

  در يکسـال گذشتـه

بـه    که کارگران در سطحی وسيع ,  ماهيت طبقاتي اين حرکت و سپس در آن نهفته است
تشکل خود را ايجاد کرده اند و خود آن را هـدايـت و           ,  نيروي خود و با اتکا به خود

واحـد و تـحـقـق مـطـالـبـات و                   پيروزي مبارزه کارگران شرکـت    .  رهبري مي کنند
دفاع بي قيد و شرط از حـق      .  در بقا، تثبيت و استمرار اين تشکل است,  خواستهايشان

عملي و همه جانبه از مبارزات کارگران شرکت ,  و دفاع اخص,  کلي  ايجاد تشکل به طور 
. اسـت   و هر فعال جنـبـش کـارگـري         ,  اصلی ترين وظيفه همه,  واحد در شرايط کنوني

نه تنها به کارگران شرکت واحد در جنگ ,  برآمدتشکل هاي کارگري در محيط هاي کار
مستقيما در راستاي عقب رانـدن    ,  عالوه بر آن  رودررو با رژيم ياري مي رساند، بلکه 

 .تعرض و تهاجم رژيم و سرمايه داران به طبقه کارگرخواهد بود
نگاهي به رخداد هاي يکسال گذشته مبارزات کارگران سنديکای شرکت واحد بيـانـگـر    

درس ,  و خالصه,  فرا روي راه در آينده  شرايط نامناسب، پيش روي، موانع و مشکالت 
اين نوشته گزارشي گذرا از مبارزات کارگران سنديکا در .  آموزي از اين مبارزات است

دوعرصه مبارزه براي بهبود شرايط کار و زندگي کارگران اين سنديکا و تالش بـراي      
  .هاي کارگري بين المللي است گسترش مناسبات و تقويت روابط با ديگر نهاد 

 

  در عرصه داخلي   -١

        اعالن رسمي اعتصاب از سوي سنديکاي کارگران شرکـت واحـد    :    ١۳٨۴بهمن ماه 

سنديکاي کارگران شرکت واحد با صدور اعالميه اي از کارگران شرکت واحد خواست 
و قانوني کارگران از سوي مسـئـولـيـن       با توجه به بي پاسخ ماندن خواسته هاي بحق 

. جمهوري اسالمي از روز شنبه هشتم بهمن ماه دو باره دست به اعـتـصـاب بـزنـنـد          
 -  ۳.  به رسميت شناختن سنديکا  -۲.  آزادي منصور اصانلو  -١خواست   اعالميه بر سه 

رانندگان شيفت هاي صبـح    در اعالميه مذكور از همه .  انعقاد پيمان ششم تاکيد مي کند
و عصر و كارگران تعميرگاه ها در مناطق دهگانه و اتوبوس برقي و واحـد گشـت و         

از صبح شنبه هشتم بهمن ماه دست از كار بكشند و تـجـمـع          امور اداري دعوت شده 
اين كه آخرين   منصور حيات غيبي يکي از رهبران سنديکا در کفتگوئي با تاكيد بر .  كنند

سـال     ۲۵پيمان دسته جمعي كار، كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حـومـه     
گونه عقب نشيني نسبت به خواسته هـايـمـان در          ما هيچ :  پيش منعقد شده، مي افزايد

وي تاکيد کرد درخواست اول كارگـران شـركـت      .  مقابل وعده وعيدهاي آقايان نداريم
واحد، آزادي آقاي منصور اصانلو رئيس هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحـد    

همان سنديكا است، كه در پي تفاهـم    بوده و خواسته بعدي ايجاد تشكل صنفي شان كه 
به تاييد و امضاي آقاي خالقي و صفدرحسيني رسـيـده      ١۳٨۳آبان  ١۳نامه اي كه در 
تاکنون هيچگونه عكس العملي نشان ندادند و سنديكا را همانطور مانـنـد     ولي مسئوالن 

اعضاي هيـت مـديـزه        بهمن گروهي از  ٦روز پنج شنبه .  هميشه غيرقانوني مي خوانند
بـيـش از     ( سنديکا تلفني به دادگاه فراخوانده شدند و طي بازجويي هاي طوالني مـدت    

 .شب به زندان اوين انتقال داده شدند همگي در نيمه ) ساعت١۴
مهر اعالم کرد سنديکاي کارکنان اتوبوسـرانـي   " در مصاحبه اي با خبرگزاري     قاليباف 

وزارت کشور مجوز اخذ کند و آن طور که بنـده    بايد از .  شرکت واحد غير قانوني است
مطلع هستم سنديکاي فعلي کارکنان اتوبوسراني فاقد اين مجوز بوده و در نـتـيـجـه           

  .فعاليتش نيز غير قانوني است 
بر اساس اخبار و گزارشات در طي دو روز ششم و هفتم بهمن ماه نيرو هاي امنيـتـي   

سنديکاي کارگران شرکت واحـد گـروه         جمهوري اسالمي با يورش به منازل اعضاي 
اعتصابيون قبـل  .  زيادي از آنان را قبل از آغاز اعتصاب دستگير و روانه زندان ها کرد

اعتصاب مورد حمله گسترده نيرو هاي امنيتي و انتظامي و لباس شخصي ها قـرار      از 
 .گرفتند

در پي اعالن اعتصاب کارکنان شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در روز شنبـه  
از صبح روز هشتم بهمن رنگ امنيـتـي بـه        شهر تهران .  » خيابان هاي تهران قفل شد« 

هـاي     ماموران نيروي انتظامي و نيروهاي حراست شرکت واحد در پايانـه .  خود گرفت
سنديکاي شرکت .  دهگانه اتوبوسراني با هر نوع تجمعي به شدت برخورد کردند  مناطق 

نفر از کارگران و کارکنان شـرکـت     از جانب هفده هزار .  واحد در اطالعيه اي اعالم کرد
واحد اتوبوسراني تهران به اطالع شما مـردم آزاده مـردان و زنـان آزاديـخـواه و                  

تشکلهاي کارگري دنيا و همه کساني که از سرکوب بديهـي تـريـن        شهروندان گرامي، 
ژانويه  ٢٨مصادف با   حقوق انسانها متاثر ميشوند ميرسانيم که امروز هشتم بهمن ماه 

از شب .  اعتصاب گسترده ما با هجوم بي سابقه ماموران جمهوري اسالمي روبرو شد
آوردند، حتي فرزندان خردسال ما را هم به زندان بردند، تعـداد    قبل به منازل ما هجوم 

ميشود را دستگـيـر     زيادي که هنوز آمار دقيق آنرا نداريم ولي قطعا بالغ بر صدها نفر 
کردند، تعدادي از همکاران ما را به زور کتک و تهديد مجبور به رانـدن اتـوبـوس هـا         

ارگانهاي نظامي را به خدمت گرفتند و هـزاران پـلـيـس و           کردند، تعدادي از رانندگان 
اعتصاب مـا را      مامور انتظامي، لباس شخصي و لباس رسمي را به جان ما انداختند تا 

ميرزائي يکي از رهبران سـنـديـکـا در            . اين وضعيتي است که ما داريم.  در هم شکنند
جوري که مد نظر اينها ـ مسئولين ما ـ هست اين است که مـا يـک     :  گفتگويي اعالم کرد

بدهيم که ما هيچگونه حق و حقوقي در اين مملکت نداريم و هرچه داريد بـه مـا         بيانيه 
هـاي خـوب و          پائيـن و بـچـه         دهيد، از سرما زيادي است و سرمان را بياندازيم  مي

.  شـود    کني باشيم و اگر اينطور بيانيه بدهيم فکر کنم که مسائل ما حل مـي    گوش حرف
افزودساعت چهار صبح امروز خانم حيات غيبي، همسر آقاي منصور حيات غيبي،   وي

خانم سليمي همسر آقاي سليمي اول وقـت        خانم رضوي، همسرآقاي داود رضوي، و 

 16صفحه   خواستند                صبح در منزل آقاي سليمي بودند و مي

و  ١۳٨۳که به خصوص اززمستان ,  دورجديد مبارزات کارگران سنديکاي شرکت واحد
همچنين اعتصابات سال گذشته و به ويژه تالش هاي يک سال اخيراين سـنـديـکـا را         

طاقت فرسا و رودررو بـا      ,  شامل می شود، مبارزه اي قهرمانانه، جسورانه، درخشان
رژيم را با خواست اصلي حق بر پايي تشکل مستقل کارگري و اقـدام بـرای بـر پـا             

تحقق عملي اين خواست، کارگران شرکـت واحـد و ايـن          .  پي گرفته است,  ساختن آن
سنديکا رابه وسعت وگستره طبقه کارگرايران در مقابل رژيمـي قـرارداده کـه هـمـه            

و بي قـانـونـي، دروغ         » قانون« فشار ,  تمهيدات مانند سرکوب و تهديد، زندان وپيگرد
را بکار گرفته تامقاومت و مبارزه کـارگـران ايـران را          ...   پراکني و اعتصاب شکني و

بي پاسخ گذاشتن و مشمول زمان نمودن اين خـواسـت اصـلـي و در             .  درهم بشکند
نگاهي به رفتار و شـيـوه       .  است.  ا. تاريکي و ابهام گذاشتن آن، سياست اصلی رژيم ج

براي شکستن اعتصاب   رژيم .  بيانگر بارز اين مدعا است,  برخورد رژيم با اين اعتصاب
کميته اي را در عالي ترين سطوح مـديـريـتـي و مـقـام هـاي              , و مقابله با اعتصابيون

سياسـت  .  را بکارگرفت»  تدابير چند اليه و پيچيده اي« اسالمي تشکيل داد و   جمهوري 
کودکان خردسال آنان، پيگرد  فشار و مذاکره، رفتار سبعانه با اعتصابيون و خانواده و 

و دستگيري هاي گسترده شبانه رهبران سنديکا قبل از اعتصاب، دستگيري بـيـش از       
کارگران و روانه کردن آنان به زندان اوين و سلول انـفـرادي، درحـبـس         نفر از  ١۴۰۰

اعتصابـيـون و نـه بـه             نگاهداشتن کارگران و رهبران سنديکا، عدم تفهيم اتهام نه به 
فشار براي گرفتن تعهد از اعتصابيون مبني بر عدم همکاري با سنديکا ويا ,  وکالي آنان

تعليق از کار طوالني مـدت گـروهـي از          ,  سنديکای شرکت واحد  لغو عضويت خود از 
رژيـم بـا       گوشه هاي آشکار رفتار ايـن      ,  کارگران و اخراج وعدم پرداخت حقوق آنان

و به هيچ وجه اتفاقي نيسـت  .  اعتصاب از پيش اعالن شده سنديکاي شرکت واحد است
هاي سنگين قرار مي گيرد که تا آن زمان کـه در        که آقاي منصور اصانلو تحت فشار 

) که هيچ گاه به وي اعالم نـگـرديـد     ( سنديکا فعال است، هر روز دو اتهام به اتهاماتش 
سياست تحميل هزينه هاي بسـيـار   ,  رژيم براي پيشبرد تمهيدات خود.  افزوده مي شود

 .کرده است سنگين را به کارگران و سنديکاي شرکت واحد دنبال 
براي کارگران ايران و سنديکاي کارگران شرکت واحد اين موضوع کـه  ,  از سوي ديگر

اهميت و جايگاهـي بـرخـودار اسـت،           مطالبه حق برپايي تشکل مستقل کارگري از چه 
در ,  آنان مي دانند که تحقق هر مطالبه ديگر و پيروزي پـايـدار  .  کامال روشن بوده است

رژيم هم اين را خوب مي داند که اگر امـروز    .  گرو برپايي تشکل مستقل کارگري است
پاسخ به خواستي را به وي تحميـل کـرده     ,  متشکل بودن آنان  کارگران به دليل اتحاد و

 .عقب براند اند، فردا مي تواند در تعادل قوائي ديگر، کارگران بدون تشکل را به 
پيشروي درميدان مبارزات سنديکاي کارگران شرکت واحد هنوزهم رابطه مستقيم بـا    

ومبارزه کارگران اين سنديکا، به حـمـايـت و          عالوه بر مقاومت :  يکم.  عوامل زير دارد
نيازمـنـد حـمـايـت و          :  دوم.  پشتيباني ديگر بخش هاي طبقه کارگر ايران نيز نياز دارد

جنبش هاي اجتماعي مانند جنبش زنان، معلمان و دانشجويان و ديـگـر       پشتيباني ديگر 
ايـران وهـمـجـنـيـن           کانون هاي روشنفکري مدافع کارگران مانندکانون نويسنـدگـان     

: سـوم .  اپوزيسون مترقي وطرفدار طبقه کارگرو نهاد هاي کارگري بين الـمـلـي اسـت      
پيشروي در اين ,  به عبارت ديگر.  کارگراست  نيازمند سازمانيابي ديگر بخش هاي طبقه 

نيازمند اتحاد طبقه کارگرايران به معناي اصلي ترين و تعيين کننده ترين شـرط  ,  ميدان
از اين رو حصول اين شرط در گـرو    .  پيروزي کارگران در برپايي تشکل مستقل است  

 .گرايشات درون جنبش کارگري است ايجادظرف ويا جبهه اي براي اتحاد تمام 
سنديکاي کارگران شرکت واحد امروز يکي از چند تشکل توده اي، علنـي و مسـتـقـل         

سنديکا با ايجاد ديگر تشکل های تـوده اي      حمايت از اين .  کارگران در محيط کار است
بـه گـام     ,  مستقل در محيط هاي کارو کارخانجات و واحدهاي توليدي و خدماتي ديگر

 حقانيت مبارزات کارگران شرکت واحد در درجه اول در . عملي تبديل مي شود هاي 



 ١۴۲اتحـاد کـار     ١٦صفحـه     ١۳٨۵اسفند       

اعالميه هايي هم از طـرف سـنـديـکـاي        .  خيابان ايستاده و شعارها را تکرار مي کردند
پيگيري براي ايجاد تشکل مستقل کارگري و پـيـام هـمـبـسـتـگـي             شرکت واحد، کميته 

  .کارگران زاهدان هم به دست تجمع کنندگان و عابران داده شدند
همچنين اطالعيه سنديكاي كارگران شركت واحد توسط يكي از اعضاي سنديكا قرائـت  

نقاط مختلف تجمع به صورت عـلـنـي و        عده اي از ماموران لباس شخصي در .  گرديد
سپـس مـامـوران اقـدام بـه            . استتار شده اقدام به گرفتن فيلم و عكس از تجمع كردند

به دنبال آن  .  از افراد تجمع كننده كردند كه با دخالت حاضرين آزاد شد  دستگيري يكي 
موتورسيكلت هاي كـورسـي     مامورين ضد شورش و امنيتي با خود رو هاي مختلف و 

يـك  .  قرمز رنگ به تعداد بسيارزياد سر رسيدند و بي مقدمه به كارگران حمله كـردنـد    
وشروع به ضرب و شتم كردند، كارگران اقدام به دفاع و نجات دستگير   نفر را دستگير 

بـا  )  لباس شخصي هـا   (    بخصوص نيرو هاي امنيتي     شده نمودند ولي نيروري انتظامي
. ضرب و شتم ود ستگيري كارگران شروع شـد .  خشونت هرچه تمام تر هجوم آوردند

طرف بستند و تجمع كارگران را در مـحـاصـره چـنـد اليـه                   خيابان هنگام را از دو 
آنـهـا     همچنان ضرب و شتم كارگران و دانشجويان ادامه داشت كه فرمانده  .   قراردادند

سرهنگ نيروي انتظامي طي مذاكره به اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد قول و   
  .تعهد داد كه مشكل آنها را پيگيري نمايد

پايان تجـمـع    ١۲/ ۴۰پس از اين تعهد اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد درساعت 
به كمك ماموران نيروي انتظا مي ضـرب    ولي توسط ماموران امنيتي و . را اعالم كردند

آقاي مددي از فعالين سنديکاي شرکت واحد     .      و شتم و دستگيري همچنان ادامه داشت
سعي کردند جو را آرام نمايند و گفتند که با نيروي انتظامي مذاکره نموده اند و از آنها   

  .آزاد شوند قول گرفته اند که تمامي دستگير شدگان 
پنج نفربه اسامي رضا فاضلي، غالم حسيني، محمود هـژبـري، يـعـقـوب         ١۳تا ساعت 

پس از ضـرب و    ...  عباس )  شركت واحد  عضو هييت مديره سنديكاي كارگران ( سليمي 
 .شتم و كشيده شدن روي زمبن دستگير شدند

 .منصور اسانلو آزاد شد    : ١۳٨۵مرداد  ۱۸چهار شنبه 

منصور اسانلو دبير سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با قيد وثـيـقـه      
گر چه اعالم نشده اين همه .  شده است  ميليون توماني، بعد از هفت ماه حبس آزاد  ۱۵۰

دستگاه قضائي جمهوري اسالمي هـنـوز هـم      .  وثيقه براي چه جرمي تعيين شده است
است که بازداشت و بازجوئي هاي طوالني و چند ماهه از آقاي اسـانـلـو      روشن نکرده 

   براي تحقيق در مورد کدام اتهام بوده است؟

 .پيروزي براي سنديکاي کارگران شرکت واحد:  ١۳٨۵آذر ماه  ۱۸ 

از طريق بخش آسيايي سازمان بين المللي كار" سنديکاي شرکت واحد اعالم کرد ،اخيرا
 )  ILO    ( عملكرد دولتهاي جهان نـظـارت دارد و         كه به عنوان باالترين نهاد كارگري بر

طي ارسال نامه رسمـي  .  دولت ايران نيزکه بيش از پنجاه سال عضو اين سازمان است
اي از آن به وزارت كار ارسال شده است از سنديكاي كارگران شركت واحد   كه نسخه 

راهبرد سـنـديـكـاهـا،        « عنوان   تهران دعوت نموده كه در اجالس آن سازمان كه تحت 

در    ١۳٨۵آبـان مـاه        ۲۲و  ۲١،  ١٨،  ١٧در تاريخ  »خصوصي سازي و جهاني شدن

بـرگـزار مـي شـود         )    ILO  ( كرمان با هزينه سازمان بين المللي كار  شهر هاي تبريز و 
 .شركت نمايد

نـفـر و      ١١بر اساس اين دعوت نمايندگان سنديكاي كارگران شركت واحد در تبريز با 
اسالو رئيس هيئت مديره سـنـديـكـاي         نفر به سر پرستي آقاي منصور  ۴در كرمان با 

كارگران شركت واحد در اين اجالسها فعاالنه حضور يافته و ضمن گزارش مسائـل و    
كارگران شركت واحد گفتگو هاي وسيعي را با نماينده سازمان بين الـمـلـلـي       مشكالت 

ايشان ضمن توجـه ويـژه بـه          انجام دادند و  » آقاي دكتر پانگ سول آهن« )    ILO (كار
   . نمايندگان سنديكا قول همـكـاري هـاي زيـادتـري را در آيـنـده اعـالم نـمـودنـد                         

از سنديكاي كارگران شركت واحد بعـنـوان يـك      )    ILO  ( دعوت سازمان بين المللي كار
استانداردهاي جهاني در دورانـي صـورت       سازمان واقعي و مستقل كارگري مطابق با 

مي گيرد كه سركوبها ،بگير و ببندها، زندانها، اخراجها و ديگر رفتار هاي خالف قانـون  
غير انساني عليه فعاالن و اعضا رهبري سنديكاي كارگران شركت واحـد بصـورت         و 

مقامات مسئول كشور در خـواسـت مـي        از اين رو بار ديگر از .  دائمي در جريان است
شود نسبت به رعايت استانداردهاي حقوق كارگري از جمله حقوق بنيادين كارو بويژه 

تعهدات و وظايف خود را اجرا )  ٨٧مقاوله نامه ( آزادي فعاليت سنديكاهاي كارگري  حق 

  .نمايند

از پايمال كردن قانون و حقوق كارگران خودداري و به قـول     «« :    ١۳٨۵آذر ماه  ۲۰  

    »»خود وفا كنيد

سنديکاي کارگران شرکت واحد با صدور بيانيه اي با توجه به اعتصـابـات كـارگـران       

زندان، اخراج و كتك خوردن كارگران   كه با دستگيري،  ١۳٨۴شركت واحد در زمستان 

و همسران و فرزندان آنها از سوي مجموعه ي شوراهاي اسالمي كار شركت واحد و   
شهرداري و شركت واحد، وزارت اطـالعات و نيروهاي اطالعاتي و امــنـيـتـي       حراست 

رفتارهاي غير قانوني و ناعادالنه ادامـه      نيروي انتظامي روبرو گـشـتـه و تا امروزاين 
داشته، كه دستگيري آقايان منصور اسالو، سيد داود رضوي، عبدالـرضـا طـرازي و        

از ايـن    .  غالمرضا غالمحسيني در روزهاي اخير از تازه ترين موارد آن بـوده اسـت        
بر كنار و با تصميم مسئـوالن طـراز       رودر نتيجه اين اعتصابات مديريت شركت واحد 

زير نظر شهرداري قرار گرفت و آقاي قاليباف مسئـولـيـت    "  اول، شركت واحد مستقيما
اتوبـوسـرانـي،     ٦ايشان در اجتماع اعتراضي منطقه .  شركت واحد را بعهده گرفت  عاليه 

 مديره    ورزشگاه آزادي و در مالقات با اعضاي هيئت 

در اين تجمـع شـرکـت        براي آزادي همسرانشان که در زندان هستند          15صفحه 
اينها هـم هـنـوز بـازداشـت          .  کنند، که دستگيرشدند و به بازداشتگاه انتقال داده شدند

  . هستند و آزاد نشدند
   .نفر اعالم کردند  ١۲۰۰منابع خبري و رسانه هاي گروهي تعداد دستگير شدگان را تا 

هاي گسترده شماري از اعضـاي       سرکوب اعتصاب کارگران شرکت واحد و بازداشت
هاي رسمي جمهوري اسـالمـي از      خبرگزاري  گيرد که  اين سنديکا در حالي صورت مي

رسمي، از جمله خبرگزاري ايسنا، درايـن     هاي نيمه جمله خبرگزاري ايرنا، و خبرگزاري
يا به پخش اخبار جعلي در باره پايان يافـتـن اعـتـصـاب        .  باره يا خبري منتشر نکردند  

تحصن اعتراض آميز صنفي رانندگـان    در اين حال، خبرگزاري مهر نوشت .  دست زدند
ها و اقداماتي که از سوي مسئوالن مربوطه انجـام شـد، لـغـو          شرکت واحد با رايزني

 . گرديد
خبرگزاري کار ايران ايلنا به نقل از مصطفي قهرماني، مدير روابط عمويـمـي شـرکـت       

جمعي توسط رانندگان شرکت واحـد      واحد نوشت امروزهيچ اعتصاب و تحصن دسته 
وي افزود شهردار تهران اعالم کرده بـود کـه در صـورت انـجـام                .  صورت نگرفت

 . مسببان به طور قاطع برخورد خواهد شد اعتصاب با 
اما اعتصاب کارگران سنديکاي شرکت واحد از سوي مردم ،معلمان، فعالين کارگري و 

هماهنگي ، کارگران شرکت ايران خـودر،      تشکل هاي مستقل کارگري، کميته پيگيري و 
هيات موسسان سنديکاهاي کارگري ، اتحاد کميته هاي کارگري، اتحاد بيکاران، کانـون  

نويسندگان، دانشجويان و دانشگاهيان و تشکل هاي و نهاد هاي کارگـربـيـن الـمـلـي،           
اتحاديه هاي بين المللي، کنفـدراسـيـون      شامل فدراسيون هاي ( اتحاديه هاي بين المللي 

مورد حمـايـت و     ) ...  ICFTU, OECD-TUACبين المللي اتحاديه هاي آزادکارگري 
حمايت کنند گان در اطالعيه هاي مختلف با صدور اعالميه اي در .  قرار گرفت  پشتيباني 

کارگران شرکت واحـد خـواسـتـار آزادي           حمايت و پشتيباني از خواسته هاي بر حق 
فوري منصور اسانلو و فک پلمب درب سنديکا و رفع اتهام از تمامـي اعضـاي هـيـت         

  .سنديکاي شرکت واحد شدند مديره 
فوريه و اعمال فشار عليه سنديـکـاي    ۲٨اتحاديه هاي بين المللي در باره اعتصاب روز 

حومه بويژه دستگيري صدها تن از شرکت   کارگران شرکت اتوبوسراني واحد تهران و 
کنندگان درروز اعتصاب، در فراخواني از همه فدراسيون هاي اتحاديه هاي جهانـي و    

سازمانهاي وابسته خواستند که در روز جهاني اقدام اتحاديه هاي آزاد در حمـايـت از       
ايـن  .  فوريه به اين اتحاديه  به پيـونـدنـد      ١٥کارگران شرکت واحد در ايران، چهارشنبه 
شامل فدراسيون هاي اتحاديـه هـاي بـيـن         ( فراخوان از طرف اتحاديه هاي بين المللي 

) ICFTU, OECD-TUACکنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزادکارگري     المللي، 
  .اعالن مي دارد. صادر شده است

نفر از کارگران بازداشت شده و در زنـدان اويـن      ١۳۰۰طبق آخرين اطالعات، بيش از 
. شده اتحاديه هاست، نگهداشته شده انـد     تهران که مملو از فعاالن و اعضاي بازداشت 

گزارشهاي تائيد نشده اي حاکي از اين است که حداقل تعدادي از آنها در اعتصاب غـذا  
دولت ايران، مسئولين شهر تهران و مديريت شرکت واحد فعاالنه مـانـع     .  برند  بسر مي 

وابستگان منابع اطالعاتي بـراي    خانواده ها و .  اطالع رساني اقدامات اين اتحاديه هستند
   .هر گونه اطالع رساني تهديد شده اند

  )برگزاري مراسم اول ماه مي (  ١۳٨۵يازدهم ارديبهشت 

  تجمع كارگران شركت واحد در برگزاري مراسم اول ماه مه توسط ماموران امنيتـي 

   به خشونت كشيده شد 

كارگران شركت واحد اعالم كردند كه در اول ماه مه روز جهـانـي    ١۳٨۵/ ٩/۲در تاريخ 

بدنبال اين اعالم سـاعـت   .  خواهند داشت  كارگر مقابل اداره مركزي شركت واحد تجمع 
دقيقه دوشنبه اول ماه مه كارگران شركت واحد در محل تجمع حاضـر شـدنـد       ١١/ ۳۰

مختلف و كميته پيگيري ايجاد تشكلـهـاي       جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي  واز طرف 
حمايت قرارگرفتند، تـجـمـع بـا         آزاد كارگري و ساير كارگران و فعالين كارگري مورد 

  : شعارهايي ار قبيل
 اشتغال مجدد حق مسلم ماست,    اسانلوي قهرمان آزاد بايد گردد

 اتحاد ،اتحاد, اسالوي بيگناه آزاد بايد گردد    دانشجو، كارگر
 حق مسلم ماست, تشكر، تشكر    اعتصاب، تجمع, دانشجو، دانشجو

  )بعداز اولين هجوم نيروي انتظامي و دستگيري(
  نيروي انتظامي خجالت، خجالت،    كارگر، دانشجو، پيوندتان مبارك

  تشكل مستقل حق مسلم ماست،    آزادي تشكل حق مسلم ماست
 كارگرزنداني آزاد بايد گردد،    قرارداد موقت ملغي بايد گردد

  سنديكاي مستقل حق مسلم ماست،    اعتصاب، اعتصاب، حق مسلم ماست
  ...  سنديكاي واحد احيا بايد گردد  و

 .کارگر و دانشجو در تجمع شرکت کردند ۲۰۰در مجموع چيزي حدود    .ادامه يافت
بـه  « :  با اين مضمون نصب شـده بـود        روي ساختمان شرکت واحد پارچه نوشته اي 

اطالع همکاران و مراجعين محترم مي رساند که هيچ بازگشت به کار و اسـتـخـدامـي         
در ابتدا از نيروي انتظامي خبري نبود و فقط حراست شرکت واحد حضـور    .   » نداريم  

شعارهايي که داده .  انتظامي در محل حضور يافت  داشت ولي بعد از نيم ساعت نيروي 
کار کـارگـران     مي شدند در دفاع از حق ايجاد تشکل مستقل، حق اعتصاب، بازگشت به 

. اخراجي، آزادي منصور اسانلو و پيوند جنبش دانشجويي و جنبش کـارگـري بـودنـد      
دانشجـويـان و     .  خانمها هم در تجمع شرکت کرده بودند  تعدادي از دختران دانشجو و 

 داشتند در دو طرف  کارگران در حالي که نوشته هايي به مناسبت روز کارگر در دست 



 ١٧صفحـه    ١۳٨۵اسفند       ١۴۲اتحـاد کـار     

اما در دادگاه متوجه شديم که جـنـاب قـاضـي، جـلـسـه را              .  دادگاه، علني خواهد بود
ايشان به من و وکالي مدافع تذکر دادنـد، کـه       « :  او افزود » . کرده است  غيرعلني اعالم 

جلسه دادگـاه، نـبـايـد           مسايل دادگاه و جزييات پرونده ام، با توجه به غيرعلني شدن 
دررسانه ها مطرح شود، و اگر مطرح شود، جرم به حساب مي آيد، که بـاز بـايـد بـه         

 .»دليل، من نمي توانم وارد جزييات پرونده بشوم به همين . خاطر آن، تاوان بدهم
: رييس هيات مديره سنديکاي رانندگان شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه گفـت 

يعني تبليغ عليه نظـام، و    :  کيفرخواست  اما در کل، همان دو اتهامي که پيش از اين در « 
اقدام و تباني عليه امنيت داخلي کشور، مطرح شده بود، عنوان شد، که از نظر خود مـن  

 .»وکالي مدافعم، موارد ذکر شده در دردادگاه، شامل اين اتهامات نمي شدند و 
وي اشاره کرد که در دادگاه مقرر شد تا پنج روز ديگر، اليحه دفاعي به قاضي تحويـل  

 .راي خود را اعالم خواهد کرد داده شود، و رييس دادگاه نيز پس از دو روز، 
به عبارت ديگر، هفت روز بعد، راي دادگاه اعالم خـواهـد   « :  منصور اسانلو اضافه کرد

براي دادن برگ احضاريه دعوت کـنـنـد، و          شد، و اين طور که عجوالنه مرا به دادگاه 
صفحه پرونده يک دفعه جمع بندي بشود، و راي صادر شود، بـراي خـود      ۱۳۰۰اينکه 

 .»سئوال است من 
به پرسش ديگري مبني بر اينکه با توجه به روند طي شده در دادگـاه، بـرآورد او و           

من شرايط عادي در ايـن      « :  گفت  وکالي مدافعش درمورد راي دادگاه چه خواهد بود، 
به نظر من، شرايط، با توجه به نحوه سئوال ها و جواب ها، و سـرعـت   .  مورد نمي بينم

 ».بنابراين نمي شود چيزي را پيش بيني کرد. پيچيده بوده است دادرسي، 
دادگاه رييس هيات مديره سنديکاي رانندگان شرکت واحد اتوبـوس رانـي تـهـران و           

برگزاري يک گردهمايي اعتـراضـي در       حومه، در شرايطي برگزار شد، که ده ها نفر با 
دادگاه انقالب درخيابان معلم تهران، ضمن اعـتـراض بـه بـرگـزاري             ۱۴مقابل شعبه 

دادگاه آقاي اسانلو، خواستار لغو محاکمه و برائت او از اتهامات وارد آمـده،      غيرعلني 
  .شدند

 در عرصه بين اللملي  -۲ 

    ت به ادامه بازداشت فعاالن سنديکاي شرکت واحد.ژ . اعتراض س:   ١۳٨۴بهمن 

فرانسه ـ بخش حمل و نـقـل فـدراسـيـون مـلـي            )  س ژت (  آلن رنو دبير اول سنديکا 
نژادريئس جـمـهـور حـکـومـت             سنديکاهاي حمل و نقل فرانسه در نامه اي به احمدي 

اطالع پيدا کرده اسـت کـه در جـريـان             )  س ژ ت (  سنديکاي :  اسالمي تاکيد کرد که 
براي آزادي منصور اسانلو، به رسميت شناخته شدن سنديکا و   ژانويه که  28اعتصاب 

و باتون استفـاده    نيز عقد قرارداد جمعي بوده است، نيروهاي انتظامي از گاز اشک آور 
کرده و حتي تهديد کرده اند که براي متفرق کردن اعتصاب دست به تيراندازي خواهند 

به کار وادار شده اند، بعضي مورد ضرب و شتـم قـرار       برخي از کارگران به زور .  زد
حکايت از   پاره اي از گزارش ها .  گرفته اند و يا براي بازجويي به زندان افکنده شده اند

کارگر به شدت زخمي شده اند و نياز به مـداواي پـزشـکـي          ۳۰آن دارد که در حدود 
اعتصابي به کار گمارده شده اند و تهديداتي بر   عده اي به جاي اين کارگران .  داشته اند

اين سرکوب هاي مستمر اتحاديه هاي صنفي نشان مي       . عليه کارگران مطرح شده است
دهد که حکومت شما همچنان حاضر نيست تعهدات بين المللي خود را به عنوان يکي از   

بشناسد، بخصوص در رابطه با رعايت اصـول    اعضاي سازمان جهاني کار به رسميت 
به همين خاطر من مصرانه از شما مي خواهم که .  آزادي تجمعات و قراردادهاي جمعي

اقدامات الزم را در زمينه هاي امنيتي و حقوقي بردارند تا آقاي منصور اسانلو و نـيـز       
شده آزاد شده و تمامي پيگردها بر علـيـه     صدها نفر ديگر از فعاالن کارگري بازداشت 

آنان برداشته شود، به همين ترتيب که حکم هاي صادر شده بر عليه فعاالن سنديکـاي  
من در انتظار اقدام سريع و تعيين کننده شما در باره ي اين موضـوعـات   .  سقز  خبازان 
 .هستم

سنديكاي كارگران شركت واحـد   » پيام شاد باش و همبستگي «     ١۳٨۵فروردين  ۲۴

    فرانسه به مناسبت پيروزي كارگران و دانشجويان و مردم 

در پيام شاد باش سنديکاي شرکت واحد آمده است مردم ايران به ويژه كـارگـران و       
هاي اخير كشور فرانسه را با دقت  هفته  جويان و سنديكاي ما اخبار  زحمتكشان و دانش

و اشتياق بسيار پي گيري كرده و دردل ارزوي پيروزي جنـبـش عـدالـت خـواهـانـه            
پـيـروزي اخـيـر       .  كارگري و دانشجويي مردم فهيم فرانسه را داشتند  سنديكاي بزرگ 

اسـاسـي در ايـن          نقش . ت.ز.جنبش عدالت خواهانه مردم فهيم فرانسه كه سنديكاي ث
جنبش بزرگ را بر عهده داشت براي سنديكاي ما و ديگر مردم ايران و به ويژه عمـوم  

آور و      آموزان بسييار اميد بخش، شادي جويان و دانش دانش  كارگران و زحمتكشان و 
و   سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهـران پـيـام شـادبـاش            . آموزنده بود

همبستگي خود را به مناسبت اين پيروزي به مردم فرانسه به ويژه به سنديكاي بـزرگ  
كارگران شركت واحد اتـوبـوسـرانـي         سنديكاي . نمايد جويي تقديم مي كارگران و دانش

تهران بعنوان يگانه سنديكاي كارگري ايران و بعنوان نماد جنبش صد ساله سنديـكـاي   
همبستگي پايدار خود را در راه حفظ و بهبود حقوق كارگران و عـمـوم       كارگري ايران 

دوستانه شما در دفاع از  نمايد و از تالشهاي گسترده و  زحمتكشان را به شما اعالم مي
حقوق سنديكائي كارگران ايران و به ويژه از سنـديـكـاي كـارگـران شـركـت واحـد               

  .نمايد زندانيان سنديكايي سپاسگزاري مي اتوبوسراني تهران و آزادي 

امـروز       ICFTU  و هيئت اتحاديه بين الملـلـي        ITF  اتحاديه جهاني          ١۳٨۵سوم مرداد 

اين شکـايـت در     .  شکايت کردILO(        ( رسماً عليه ايران به تشکيالت کارگري بين المللي 
صـورت       ITFپي بکار گيري مستمر روشهاي تهديد آميز عليه يکي از اعضاء اتحـاديـه  

 18صفحه   امروز هيئتهاي صنفي پرونده اي مفصل حاکي از     . گرفت

كارگران زحمتكـش شـركـت واحـد         «« :  سنديكاي كارگران شركت واحد اعالم نمودند
قول مي دهم همه آنها را در كـوتـاهـتـريـن        داراي سي وچهار مشكل هستند و اينجانب 

و در مقابل فرياد اعتراضـي حـاضـران ايشـان          »» زمان به نحو احسن برطرف نمايم
اگر چه قاليباف و مسئوالن جمهوري اسـالنـي   .  » مرد به شما قول مي دهد  يك  «: گفتند

صداقت و دلسوزي خود را   به وعده هاي خود عمل نکردند وكارگران يكبار ديگر چوب 
اينک با تاکيد به بر آورده نشدن هيچ يک از آن   .   خوردند و قول آقايان را قبول كردند

 :ديگر آن خواست ها را اعالم وبه مسئولين هشدار مي دهيم خواست ها يکبار 
  »»صورت مسئله را پاك نفرمائيد ، مسئله را حل نمائيد««

بخشي ازخواسته ها كه قول انجام آنها داده شده بود ولي تحقق نـيـافـت وكـارگـران          
 :كماكان خواستاراجراي؛ آنند به شرح زير است

بازگشت به كار همه كارگران كه بدليل دفاع از حقوق كارگران و همكاران از كـار        -١  
 معلق شده اند

افــزايـش دسـتمزد ها تـا حـد تـامـين مـخارج زنـدگي شـايسته يــك خــانــوار          -۲  
 چهار نفره

رسمي نمودن كليه رانندگان و كارگران قراردادي و دادن سهميه شير و نهـار بـه       -  ۳  
 رانندگان و كاركنان خطوط و بـخشها

ديدار ونشست دوره اي شـهردار با نمايندگان سنديكا جهت برنامه ريـزي و پـي         -  ۴  
 گيري رفع مشكالت عمومي كارگران شركت واحد

 رفــع مشكالت مسكن كــارگران و تـعاوني هاي مـسكن و مـصرف و اعـتبار - ۵ 
تامين كمك راننده جهت اتوبوسها و برقراري سرويس برگشت رانندگان صبح كار   -  ٦  

 و آمدن رانـندگان عـصر كــار
استاندارد سازي مناطق و تعميرگاهها از نظر بهداشت و عالئم راهنمـائـي و كـف          -  ٧ 

 سازي و غيره
رفع تبعيض بين كـارگران شـركت واحد و كاركنان شهرداري تهران از جـمله حـق   -  ٨  

 مـسكن ،حـق اوالد وبيمه درماني
واقع  ۲عدم اجراي ساختمان سازي براي كاركنان درزمين تعميرگاه سابق شماره   -  ٩  

  درمقابل اداره مركزي شركت واحـد
منافع آن نصيب بعضي از نـور    " اما متاسفانه بجز گسترش خصوصي سازي كه بعضا

و باعث افزايش گراني كـمـر شـكـن           چشمي ها و از ما بهتران و مديران شركت واحد 
 .هزينه حمل و نقل شهروندان تهراني شده نتيجه اي حاصل نشده است

    ١۳٨۵آذر ماه  ۲٩

رسيـدگـي   :  واحد گفت      نظري جاللي معاون وزير كار درباره كارگران سنديكاي شركت
پايان سال به اين     باقي مانده است كه قطعا تا  كارگر شركت واحد  ۵۰به پرونده كمتر از

اين كارگران بـه      ها رسيدگي خواهد شد و وزارت كار قطعا به دنبال آن است كه پرونده
 . كار خود برگردانند سر 

 ١۳٨۵آذر  ۳۰ 

سنديکاي کارگران شرکت واحد در اطالعيه اي اعالم کرد ،آقاي منصور اسانلو رئيـس  

 ۳۰بعد از تـحـمـل    ١۳٨۵/  ٩/  ۲٨تاريخ هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد در 

. زندان اوين آزاد شـد      ۲۰٩ميليون توماني همسرش از بند  ۳۰روز بازداشت با كفالت 
مورد ضرب و شـتـم       "  بهنگام بازداشت توسط ماموران لباس شخصي شديدا  وي که 

و با بردن وي به يكـي از      قرار گرفته بود وماموران به اين ضرب و شتم راضي نشده 
 ٩خيابانهاي خلوت شمال تهران در حاليكه دستهايش از پشت با دستبند بسـتـه بـود،        

و به سر وصورت و شكم ضربات زيادي وارد مي كنند و  نفره به ايشان حمله ور شده 
هـمـزمـان      در حين كتك زدن شال گردنش را تا حد خفه كردن دور گردن پيچـيـده و       

پس از انتقال وي بـا سـر و صـورت            .  توهين ها و فحاشي زيادي را انجام مي دهند
گفتگو با قاضي حداد در حاليكه اصـانـلـوبـه       متورم و كبود شده به دادسراي انقالب و 

نحوه بازداشت و رفتار غير قانوني لباس شخصي ها اعتراض مي نمود بـه يـكـي از          
 .زندان اوين انتقال مي يابد ۲۰٩انفرادي بند  سلولهاي 

در مدت بازداشت بر خالف قوانين قضايي و حقوق شهروندي هيچگونه تفهيم اتهـامـي   
هيچ حرف محكمه پسندي به ايشان گفته   در مدت بازداشت .  عليه ايشان صورت نگرفت

نشد، وكالي ايشان و عموم جامعه حقوقدان ايران وجاهت قانوني براي بازداشت هـاي  
عالوه بر ايـن  .  آقاي منصور اسالو و ديگر فعاالن سنديكايي قائل نبوده و نيستند  مكرر 

نسبت به بازداشـتـهـاي غـيـر          سنديكاي كارگران شركت واحد با اعالم اعتراض شديد 
 ۵۰قانوني ديگر فعاالن سنديكايي، اعمال رفتارهاي غير قانوني و غير انساني نسبت به   

سنديكايي که به صورت غير قانوني و ناحق يازده ماه است كه از حـق        نفر از فعاالن 
رحمي به دادخـواهـي       كار و دريافت هرگونه دستمزد و حقوقي محروم و در كمال بي 

  .مكررتاكنون پاسخي داده نشده شديدا محکوم کرد

     دادگاه غيرعلني اسانلو برگزار شد:  ١۳٨۵پنجم اسفند 

منصور اسانلو، رييس سنديكاي شركت واحد اتوبوسرانـي  " جلسه رسيدگي به اتهامات 
 .دادگاه انقالب تهران برگزار شد  ١۴تهران، صبح امروزپنجم اسفند در شعبه 

، وكيل مدافع اسانلو با اعالم اين مطلب که اتهامات موكلش تبليغ علـيـه   "پرويز خورشيد"
در اين جلسه بنده بـه هـمـراه        :  است، گفت  نظام و اقدام عليه امنيت داخلي عنوان شده 

آقاي مواليي، ديگر وكيل پرونده به دفاع از موكل پرداختيم و قرار شـد در روزهـاي         
 .اي مشروح به دفاع از موكاللمان بپردازيم  تقديم اليحه آينده با 

تا پيش از برگزاري دادگاه، به ما اعالم  « : آقاي اسانلو در مورد جلسه دادگاه خودگفت 
 وکالي مدافعم فکر مي کرديم، که جلسه نشده بود، که جلسه علني است يا نه، و من و 



 ١۴۲اتحـاد کـار     ١٨صفحـه     ١۳٨۵اسفند       

تهديد مستمر عليه سنديکاي کارگري شرکت اتوبوسراني تـهـران و                 17صفحه 
اين تهديدات نه تنها بر خالف تمام معيارهاي عدالت و   .  ارائه داد)  شرکت واحد   (  حومه 

است که جمهوري اسالمي ايران هنگام الحاق   حقوق بشر است بلکه ناقض کليه اصولي 
 .پذيرفته است  ILO به 

به عنوان يک اتحاديه کارگري مستقل تشکيل شده و بـه       ١۳٨۴اين سنديکا که در سال 
در معرض آزار، دستگيري و ضرب و شـتـم قـرار          پيوسته است، دائماً    ITF  عضويت 

گـاي    .  از جمله اين اعمال، بازداشت منصور اصانلو رئيس اتحاديه ميباشد.  داشته است
اظهار داشت اگر حکومت ايران فکر ميکند ميتـوانـد کـارگـران          ICFTU  رايدر دبير کل 

مبارزه براي دست يابي به حداقل حقـوق خـود       شرکت واحد را با تهديدات بي وقفه از 
براي پيوستن به اتحاديه دلخواه و منتخب خود منصرف سازد و يا جنبـش اتـحـاديـه       

مـا  .  کارگري بين المللي از حمايت آنان در اين مبارزه دست برميدارد در اشتباه است     
گوش مراجع مربوط خواهيم رساند و در       همچنان وضعيت دشوار اين کارگران را به 

صورت امکان با اعمال فشار بر حکومت ايران، آنان را متقاعد خواهيم ساخت تـا بـه       
: گـفـت        ITF مک اوراتا دبير بخش حمل و نـقـل داخـلـي         . حقوق کارگران احترام گذارد 

خواسته هـايشـان       درخواست هزاران کارگر شرکت اتوبوسراني که خواهان حق بيان 
 .بودند با چوب و چماق پاسخ داده شد

سنديكاي كارگران شركت واحددر اطالعيه اي به مـنـاسـبـت آزادي            ١۳٨۵آذرماه  ۳۰ 
كنفدراسيون بين الـمـلـلـي         منصئر اصانلو از همه سازمانهاي كارگري بين المللي نظير 

كنـفـدراسـيـون     )   ITF  ( ، فدراسيون كارگران حمل و نقل     (ITUC(  اتحاديه هاي كارگري 
و ديگر اتحاديـه هـاي كـارگـري از           )    CLC  ( كنگره كار كانادا)   CGT (  كارگران فرانسه 

سنديكاهاي كارگري و پـي        كشورهاي ايتاليا،آلمان، كانادا، ونزوئالو بسياري ديگر از 
و ديگر نهادهاي كارگري،اجتماعي و حقوق بشري )   ILO  ( گيري سازمان بين المللي كار 

كشوركه قلبشان براي آزادي ،استقالل وعدالت اجتماعي ، بـراي مـردم         داخل و خارج 
واحد و تالش بي وقـفـه     ايران مي تپد ونيزاز وكالي محترم سنديكاي كا رگران شركت 

خانواده محترم آقاي اسالوبويژه همسر گرامي ايشان،سپاسگزاري، و صميمانه تشکـر  
  .کرد 

اتحاديه ي سراسري بخش      vida کنگره موسس  :    ۲۲/١۲/۲۰۰٦ –   ١۳٨۵يکم دي ماه 
    حمل ونقل اتريش خدمات و 

اين اتحاديه در کنگره ي موسس خود خواهان پايان دادن به تعقيـب و آزارفـعـالـيـن          
         vida  اولين کنگره   .  درايران شد   سنديکايي و به رسميت شناختن حق تشکل کارگري 

ايـن  .  در وين ـ اتريش برگـزار گـرديـد      ۲۰۰٦دسامبر     ٧  -  ٦  در تاريخ    )کنگره تاسيس  (
سنديکاي مهم را در زيريک سقف متحـد   3هزار عضو موفق شد  ١٧۰جديد با   اتحاديه 

وهم چنين سنديکاها ي کوچکـتـر     سنديکاي راه آهن، تجارت و حمل ونقل اتريش .  نمايد
. اعضاي اين اتحاديه ي نوبنياد هستند)  شرکت ها، خدمات فردي,  هتل( دربخش خدمات 

يک روزشمار ويـژه مـبـارزات سـنـديـکـاي            OGB     سنديکاي راه آهن اتريش  همچنين 
 .منتشرنموده است کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه 

ارائـه     ۲۰۰٦در اين کنگره گزارشي از دستگيري اخير منصور اسا نلودر ماه نـوامـبـر   
ماه در زندان اويـن   8منصوراسانلو بمدت   که  ۲۰۰۵گرديد و يادآوري شد که در سال 

بازداشت بود وبراي آزادي وي سنديکاي راه آهن اتريش نيزکه هم اکنون عضـو ايـن     
و اتحاد آزاد بين المللي    ITF  سراسري هست بهمراه فدراسيون هاي بين المللي   اتحاديه 

   .سنديکاها فعاليت داشت 
David Cockroft    دبيرکل  ITF   ما همچون ديگـر  :  درسخنراني خوددر اين کنگره گفت

ايران را تحت فشار قرار خواهـيـم داد تـا          اتحاديه ها در سراسر جهان همچنان رژيم 
امري .  دست از سر اين مرد بر دارد و تن به حق تشکيل يک اتحاديه آزاد در ايران دهد

  .نظر ما حقي مسلم و بديهي است که از 
سنديکاي کارگران شرکت واحد در نامه اي از حمايت فـدراسـيـون           ١۳٨۵دي ماه  ۲۳      

اصانلو و حق آزادي   سراسري سنديکاهاي کارگري ونزوئال در دفاع از آزادي منصور 
در اين نامه خطاب بـه دبـيـر        .  تشکيل سنديکاهاي مستقل کارگري سپاس گذاري کرد

سنديکاهاي کارگري ونزوئال تاکيد شده با توجه به سفر رئـيـس       فدارسيون سراسري 
مقامات ايراني يـاد      جمهوري و وزير کار دولت جمهوري اسالمي ايران به ونزوئال، به 

آور شوند، که تعهدات خود رانسبت به سنديکاهاي کارگري ايران مطابق با حقوق بيـن  
به تعقـيـب و دسـتـگـيـري،           .  هاي بنيادين کار رعايت کنند  الملل کارگران ومقاوله نامه 

اتوبـوسـرانـي      سرکوب، اخراج، زنداني نمودن اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد 
تهران پايان داده و براي بازگشت به کار اين کارگران که بيش از يکسال است به ناحق 

دريافت هرگونه دستمزد و حقوق محـروم مـي بـاشـنـد،            و غيرقانوني از حق کار واز 
  .وظايف قانوني خود را در اسرع وقت بعمل آورند

در سالروز پشتيباني و همبستگي بين المللـي بـا کـارگـران ايـران و                 ١۳٨۵  بهمن    ۲٨ 
، )   ۲۰۰٦پانزدهم فـوريـه       (  سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران وحومه 

بـه  )    ITF(  اين سنديکا درنامه اي به دبير فدراسيون جهاني کارگران حـمـل و نـقـل           
کارگري از سوي کارگران شرکت واحد در سـال گـذشـتـه کـه         اعتصاب و اعتراضات 

اعضاي خانواده هـاي    منجر به سرکوب، دستگيري، زنداني کردن کارگران وتعدادي از 
آنان وهمچنين دستگيري اکثريت اعضاي هيأت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحـد  

ايـن  .  اطالعات زندان اوين گرديد اشاره مي نمـايـد      ۲۰٩   بازداشگاه   و بازداشت آنان در 
هاي بين المللي و داخلي،   پيام تاکيد داردکه نهايتاً بر اثر حمايت ها، پيگيري و همبستگي 

اما آقــاي منصور اسـالو رئيس هـيـأت مـديـره سـنـديـکـاي             .  همکاران ما آزاد شدند
اتوبوسراني تهران وحومه را جهت شرکت در جلسه محاکمه در   کارگران شرکت واحد 

دفاع از حقوق کـارگـران       دادگاه انقالب اسالمي، به دليل  ١۴ـ شعبه  ١۳٨۵/ ١۲/ ۵تاريخ 
اين اخطاريه در پي تالش هاي او به همراه همکارانش براي بازگشت بـه  .  فرا خوانده اند
  .اخراجي شرکت واحد صادر شده است  کار کارگران 

مسئوالن حکومـت    ١۳٨۵/ ۵/ ١٨بايد تاکيد کرد که بعد از آزادي دوره اول بازداشت در 
 دوستانت را مالقات کني دوباره به زندان  او را تهديد کرده بودند که اگر همکاران و 

خواهي رفت و در مدت يکماه بازداشت دوم به اجبار از او مي خواستند که از رياسـت  
هيأت مديره سنديکا استعفا بدهد و تهديد مي شد که اگر اين کار را نکـنـد هـرروز دو          

  .اتهام جديد به اتهامات قبلي او اضافه خواهد شد
سنديکاي شرکت واحد در اين پيام از مقامات عالي اتحاديه هاي بين المللـي کـارگـري      

وديگر نهادها، تشـکـيـالت و فـعـالـيـن               ilo  و سازمان جهاني کار      ituc ـ      itf  همچون 
کارگري در جهان و شوراي دفاع از حقوق بشر درخواست کرد تا پروسه اين محاکمـه  

  .نزديک زير نظر قرار دهند را از 
عالوه بر اين سنديکا شرکت واحد ياد آور مي شود که بعد از پيگيري هـاي مسـتـمـر       

دريغ هم ميهنان در داخل و خارج از     اعضاي سنديکا و حمايت ها و همبستگي هاي بي 
کـشور و اتحاديه ها و فدراسيون هاي جهاني و ملي کارگري در پـنـج قـاره جـهـان            

کارگري ما در مدت يکـسال گذشته در نهايت فقط ده نـفـر از کـارگـران             ازسنديکاي 
امـا .  حکم ابقاء به کار گرفتند  اخراجي به دليل اعتراضات کارگري در ادارات کار تهران 

از پذيرش آن احکام توسط نيـروهـاي حـراسـت و          ١۳٨۵بهمن  ۲٦کارفرما درتـاريخ 
واحد خودداري نمود و کارگران را به داخل ساختمان اداره راه ندادنـد    انتظامي شرکت 

بيکار و تحت شديدتريـن    و همچنان پنجاه وسه نفر از کارگران سنديکايي شرکت واحد 
فشارهاي مادي و روحي رواني به سر مي برند و نيازمند پشتيبـانـي هـاي مـادي و           

 .معنوي شما هستند
روز « در پـاريـس و بـه مـنـاسـبـت                 ۲۰۰٧فوريه  ١۵در     ١۳٨۵بهمن  ۲٦پنج شنبه 

اتحاد بيـن الـمـلـلـي بـراي           « جلسه اي به ابتکار  » همبستگي جهاني با کارگران ايراني
و با همياري سنديکـاي عـمـومـي کـارگـران           )  کميته پاريس( حمايت از کارگران ايران   

يداهللا خسرو شاهي به معرفي جنبه هاي تاريخي، سياسي، .  برگزارشد)  س ژ ت(فرانسه 
اندازي حکومـت   وي با توضيح چگونگي دست . اقتصادي و تشکيالتي کارگران پرداخت

انـجـمـن هـاي       « و    » خانه کارگر« بر محيط هاي کارگري از طريق تشکل هايي مانند 
انقالب، به وضعيت اقتصادي فاجعه بـار کـارگـران          در سالهاي نخست اول  » اسالمي

پيش   سال  ۲٨وي با مقايسه سطح دستمزدها بيان کرد که به نسبت .  کشور اشاره کرد
درصدي مواجه شـده   ۴٨نه تنها دستمزد کارگران افزايشي نداشته است بلکه با کاهش 

نفر تاکيـد   ١۰درصد کارگاههاي زير ٩٦کار در  همچنين وي بر عدم اجراي قانون .  است
 .کرد

در زمينه ي سياسي به سرکوب نهادينه و پيوسته ي کارگران اشاره شـد و ايـنـکـه           
حرکت مستقلي در اين سالـهـا شـده        چگونه حکومت ايران مانع از شکل گيري هر نوع 

پس از آن به جنبه هاي سازماندهي تشکل هاي مستقل کارگري اشاره گرديـد و    .  است
ايران سرانجام موفق شدند پس از بيست و پنج سال سرکوب از مبارزه    اينکه کارگران 

واحد، به عنوان يک مـثـال       مخفي کارگري بيرون آيند و در چارچوب سنديکاي شرکت 
يداهللا خسـروشـاهـي      .  موفق، به طور علني و با نام و هويت خويش به فعاليت بپردازند

آنگاه موانع عمده بر سر راه تشکل يابي مستقل کارگران در ايران را برشمرد و با ذکر 
سرکوب شديد، خصوصي سازي هاي فاجعه آميزو موانع قانونـي    به  , ده مورد از آنها

وي با توجه بـه  . کرد  موجود بر سر راه ايجاد تشکالت کارگري در صنايع بزرگ اشاره 
آن که سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران و حومه هم اکنون عضو رسمي سنديکاي 

شد که امسال در اجالس ماه ژوئن سازمان بين المللي   آي تي اف مي باشد خواهان آن 
طـرف    کاردر ژنو به جاي دادن کرسي ايران به باصطالح نمايندگان کارگري، کـه از        

دولت ايران فرستاده مي شوند، کرسي ايران به کارگران سنديکاي واحد سپرده شـود    
 .به گوش جهانيان برسانند تا بتوانند صداي واقعي کارگران ايران را 

ژان فرانسوا کوربه يکي ديگر از سخنرانان که مسئول فعاليت هاي اروپا و مديترانه و   
 ١۵ما فکر مي کنيم کـه      :  سخنان خود گفت  جهان عرب در سنديکاي س ژ ت است، در 

فوريه بعنوان روز همبستگي با زحمتکشان ايراني يک ابتکار مثبت است که به مبارزات 
هم اکنون چند سال است که ما از حق آزادي سنديکايـي در ايـران       .  آنها کمک مي کند  

دفاع کرديم و هـم اکـنـون از         ۲۰۰۳   از تظاهر کنندگان اول ماه مه سال .  دفاع مي کنيم
طي اين چـنـد سـال مـا در             .  رفقاي سنديکاي کارگران شرکت واحد حمايت مي کنيم

کـمـک مـالـي       .  طومار جمع آوري کرديـم .  گردهمايي هايي در اين رابطه شرکت کرديم
چـرا کـه ايـن        .  که هنوز در اين زمينه بايستي خيلي کار کنيم  براي رفقا ارسال داشتيم 

 .کمک ها نسبت به نيازهاي آنها بسيارناچيز بوده است
ولي اين مسئلـه مـا را مـآيـوس           . وضعيت دموکراسي در ايران خيلي فاجعه بار است

مـا يـک     .  خود را گسترش دهيـم   نخواهد کرد و تالش خواهيم کرد حمايت و همبستگي 
سنديکاي فرانسوي هستيم و بر همين مبنا مدافع ارزش هاي مشخص جهت پيشـبـردن   

بر همين مبنا حمايت از مـنـافـع        .  مشخص هستيم  کار حمايت هاي بين المللي با شيوه 
بر اساس اين ديدگاه ما طبيعتـآ  .  کارگران را جزء جدا ناپذير آزادي سنديکايي مي دانيم

بدنبال آن هستيم که در تمامي کشورهاي جهان حقوق سنديکايي و حقـوق کـارگـران        
ايجاد تشکل برسميت شناخته شـود    جهت سازماندهي خود بشکل آزادانه و تصميم به 

. و اين مسئله را بعنوان اولين ضرورت کار همبستگي در دستورکار خود قرار داده ايم
تاريخ اتحاديه ما اين را ثابت کرده است که ما هيچوقت فعاليت هاي ملي را از فعالـيـت   

اين دو نه تنها با هم هيچ تضادي نـدارنـد،     از نظرما .  هاي بين المللي مان جدا نکرده ايم
مجددآ بر اين نکته تآکيد مي کنم که ُبعد فعالـيـت بـيـن       .  بلکه همديگر را تکميل مي کنند

 .نبايستي در جهت منافع گروهي مورد استفاده قرار گيرد المللي ما 
براي ما اصل عدم دخالت در مسائل داخلي سنديکاهاي کارگري يک شـرط اسـاسـي        

دخالت در امور سنديـکـاهـا و ضـد           بر همين مبنا است که نبايستي به ما تهمت .  است
چرا که ما از رهبران اين کشور خواسته ايم که به مقاوله نامه هـاي  .  ايراني بودن بزنند

در اين مقاوله نـامـه     .  ايران نيز آنها را امضاء کرده است، احترام بگذارند  بين المللي که 
سنديکايي جـمـع شـدن          ها صريحآ حق تشکيل سنديکا يا پيوستن به يک سنديکا، حق 

گروه هاي کارگري در يک فدراسيون و آزادي فعاليت هاي سنديکايي و حق اعتـصـاب   
قانون بين المللي و حتا قانون ايراني جانب کساني را مي گيرد که خواهـان  .  وجود دارد

 4صفحه   .    برسميت شناخته شدن آزادي سنديکايي هستند



 ١٩صفحـه    ١۳٨۵اسفند       ١۴۲اتحـاد کـار     

 :تـن از فعـالين جنبـش زنـان ۳اعتـراض بـه دستگيـري 
 طلعت تقي نيا، منصوره شجاعي و فرناز سيفي

بهمن ماه، سه تن از فـعـالـيـن          ۷طبق اخبار منتشره، صبح روز شنبه 
جنبش زنان طلعت تقي نيا، منصوره شجاعي و فـرنـاز سـيـفـي در              
فرودگاه، هنگام خروج از کشور براي شرکت در يک کارگاه آمـوزشـي   
 . روزنامه نگاري در دهلي نو،  توسط ماموران امنيتي دستگير شده اند

تـن از     ۱۵دستگيري اين سه نفر به دنبال بازجوئي نيروهاي امنيتي از 
خبرنگاران که براي شرکت به اين دوره آموزشي عازم اين سفر بودند، 

پس از دستگيري بنا به گزارش سايت اينترنتي زنستان، .  صورت گرفت
اين سه تن، ماموران امنيتي به همراه آنان به منزلشان رفتند و پـس از    
بازرسي منزل و جمع آوري وسايل شخـصـي آنـان مـانـنـد کـيـس               

زندان اوين مـنـتـقـل      ۲۰۹کامپيوتر، کتاب، دست نوشته، آنان را به بند 
 .کردند

خانمها طلعت تقي نيا و منصوره شجاعي از فعالين با سـابـقـه زنـان         
محسوب مي شوند و فرناز سيفي از جوانترين دستگير شـدگـان طـي      
سالهاي گذشته به شمار مي رود که همگي روزنامه نگاراني هستند کـه  
در دفاع از حقوق زنان و کودکان و در مبارزه عليه قوانيـن ضـد زن،       

 . نقش فعالي دارند
اين اولين بار نيست که مامورين امنيتي رژيم به دستگيري روشنفکران، 

در طـول  .  روزنامه نگاران، نويسندگان و فعالين اجتماعي دست مي زند
يک سال و نيم گذشته، بعد از روي کار آمدن دولت جديد، دامـنـه ايـن      

هنوز ديرزماني از دستگيـري  .  دستگيريها هرچه گسترده تر گشته است
 رامين جهانبگلو که بدنبال اعتراض جهاني عليه دستگيري اش از زنـدان 

آزاد شد، و نيز دستگيري علي فرح بخش روزنامه نگار کـه هـنـگـام         
انتقـال داده     ۲۰۹بازگشت از تايلند در فرودگاه دستگير شده و به بند 

 .شده است و همچنان در زندان بسر مي برد، نمي گذرد
به درخواست خانواده فرناز سيفي، خانم شيرين عبادي وکـالـت ايـن      

طبق گفته وکيل مدافع اين سـه فـعـال        . پرونده را به عهده گرفته است
زن، حکم جلب آنان بدون اعالم جرم و بدون تفهيم اتـهـام  صـورت        

در عين حال پرونده به بخش امنيـتـي   .  گرفته و از قبل صادر شده بود
دادگاه انقالب منتقل شده و وکيل مدافع اين سه فعال جـنـبـش زنـان،       

اين گونه دستگيري هـا  .  هنوز امکان مطالعه پرونده آنان را نيافته است
و انتقال روشنفکران، روزنامه نگاران و فعالين جنبش هاي اجتماعي به 
بخش هاي امنيتي زندان اوين، که بيشتر به آدم ربائي شـبـيـه اسـت،       

 .تهاجم آشکار به حقوق و آزادي هاي فعالين جنبش هاي مدني است
ما با دفاع بي قيد و شرط از آزادي فعاليت آحاد جامعه در جنبش هاي 
مدني و نيز آزادي فعاليت روزنامه نگاران و فعالـيـن جـنـبـش هـاي           
اجتماعي، هرگونه تعقيب، اذيت و آزار و دستگيري فعالين اين جنـبـش   
ها، روزنامه نگاران، نويسندگان و روشنفکران را محکوم کـرده و از      
همه انسانهاي آزاده مي خواهيم که با اعتراض گستـرده عـلـيـه ايـن          
دستگيري ها، خواهان آزادي دستگيرشدگان اخير، خانم ها طلعت تقي 

 . نيا، منصوره شجاعي و فرناز سيفي شوند

 کميسيون زنان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 ۲۰۰۷ژانويه  ۲۸ـ   ۱۳۸۵بهمن 

مارس، روز جهاني همبستگي زنان، در حالي فرا مي رسد کـه   ۸امسال 
بسياري عرصه ها، در نتيجه مبارزات ديرينه خـود،      زنان در جهان در 

و مي روند تا در عـرصـه     افق هاي جديدي را به روي خود گشوده اند 
   . هــاي مــخــتــلــف اجــتــمــاعــي، نــقــش بــيــشــتــري ايــفــا کــنــنــد               

اين درحالي است که در آغاز هزاره سوم، زنان ما در ايـران درسـت       
مارس و براي جلوگيـري از بـرگـزاري            ۸چند روز قبل از فرا رسيدن 

خويش، دسـتـگـيـر       جشن همبستگي زنان، به بهانه حمايت از همرزمان 
مارس، عده اي از    ۸شده و به زندان ها فرستاده شده اند و در آستانه 

همچنان در زندان به سر مي برند و در اعتراض به دسـتـگـيـري       آن ها 
 .اند شان دست به اعتصاب غذا زده 

براي غني سازي " حق مسلم"در کشوري که رئيس جمهوري آن از 
اين راه کشور را به آستانه جنگ کشانده  اورانيوم دفاع مي کند و در 

برگزاري اجتماع را از  است، ماموران امنيتي همچون هميشه، حق ساده 
زنان دريغ کرده و با ضرب و شتم و دستگيري، مي خواهند آنان را از 

زنان اين اولين قربانيان جنگ . رسيدن به حقوق ساده خويش بازدارند 
مخالفان جنگ، امروز فرياد اعتراض خود را عليه  و سرسخت ترين 

تحريم هاي جهاني مواجه  سياست هائي سرداده اند که کشور را با 
زنان معلم،  . کرده و در معرض تهديدهاي نظامي قرار داده است

که ... پرستار، کارگر، دانشجو، روزنامه نگار، وکيل، فعال اجتماعي و  
خواست هاي صنفي خود مبارزه کرده اند، امسال  همپاي مردان براي 

فعالين زن . گذاشته اند نيز کارنامه درخشاني از خود برجاي 
کارزارهاي مختلفي را جهت رسيدن به خواست هاي خود جهت رفع 

تبعيض جنسيتي و رسيدن به حقوق برابر، سازماندهي کرده اند و در  
شاهد حرکت هاي اعتراضي مختلف بوده ايم که  طول سال گذشته ما 

صداي اعتراض و حق ـ در آنها زنان چه به شکل جمعي و چه فردي   

طلبي خود را به گوش مردم رسانده اند و امروز بـه هـمـيـن دلـيـل             
  . و دستگير مي شوند دادگاهي 

در کشور ما سال هاست که زنان تحت ستم مضاعف قرار داشته، بـا    
درجه دو برخورد شده و همواره از اوليه تـريـن     آنها به عنوان انسان 

گذشته بر ابعاد ايـن    اما در سال .  حقوق فردي خويش محروم بوده اند
فشارها هرچه بيشتر افزوده شد و زنان بيش از پيش مورد اذيـت و      

  .دستگيري و تهديد و فشارهاي مختلف قرار گرفتند آزار، 
اما هيچ کدام از اين فشارها نتوانسته است عـزم جـزم آنـهـا را در             

سست کرده و آنان را در مـبـارزه و             رسيدن به حقوق حقه خويش 
بنشاند، برعکس   تالش هايشان در جهت دستيابي به اهدافشان به عقب 

صفوف آنها را متحدتر ساخته و موج عظيمي از پشتيباني را نه فـقـط   
ايران، بلکه در عرصه بين المللي، در بين ايرانيان و جهانـيـان     در داخل 

اعتراض جنبش هاي جـهـانـي زنـان،           برانگيخته است و امروز شاهد 
ها از سـوئـي     نهادهاي حقوق بشر و مجامع بين المللي به اين سرکوب 

و اعالم همبستگي آنان با مبارزات زنان ميهنـمـان از سـوي ديـگـر            
  .هستيم

مارس به زنان ايـران و جـهـان، تـالش هـاي                 ۸ما ضمن شادباش 
حقوق برابر و رفع تبعيض جنسيتي را     همرزمانمان در راه رسيدن به 

بـراي ايـرانـي        ارج مي نهيم و دوشادوش آنان براي عدالت اجتماعي، 
آزاد، مستقل و پيشرفته، ايراني براي زنان و مردان، مبارزه کرده و از 

هاي آزاده مي خواهيم که با پشتيباني فعال از تالش هـا و      همه انسان 
   .اهداف خود ياري رسانند مبارزات زنان، آنان را در دستيابي به 

 

 کميسيون زنان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ۲۰۰۷مارس  ٨ـ   ۱۳۸۵اسفند  ١٧
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 يورو  1/5:   معادل  بها

 ! بـازهـم مـرگ بـازهـم اعـدام
 چهـار تـن ديگـر از همـوطنـان عـرب خـوزستـاني توسـط جمهـوري اسـالمي اعـدام شـدند

 

جمهوري اسالمي  ۱۳۸۵بر اساس اطالع انجمن دفاع از حقوق زندانيان، صبح روز چهارشنبه بيست و پنجم بهمن ماه 
چهار تن ديگر از هموطنان عرب مان، به نام هاي ماجد آل بوغبيش، قاسم سالمات، ريسان سواري و عـبـدالـرضـا         

بدين ترتيب در رابطه بـا  .  در اهواز، به جوخه مرگ سپرد ۱۳۸۴هاي سال  گذاري سنواتي را،  به جرم شرکت در بمب
جوئي، شيفتگان مرگ حاکم بر کشورمان شدند، به يازده تـن   توزي و انتقام اين پرونده، شمار افرادي که قرباني کينه

 .شدگان را سه نفر ذکر نمود البته روابط عمومي دادگستري خوزستان شمار اعدام. رسيد
وقفه ادامه مي دهـد، امـا در        اش را در مقياس کل مردم ايران بي جمهوري اسالمي هر چند که سياست سرکوبگرانه

تـر،   هاي غـيـر انسـانـي         مناطق ملي، هم به لحاظ شدت و دامنه اين سرکوب و هم به لحاظ ستم و تبعيض، سياست
ها، مقابله خشونت آميز و در  در نتيجه اين اجحافات و سرکوبگري. تري اعمال کرده است رحمانه تر و بي زورگويانه

سردمداران حکومت به جاي پاسخگوئي به . تر از شهرهاي ديگر کشور است مواردي کور در اين مناطق بسيار وسيع
کنند و در      هاي حق طلبانه مردم در مناطق ملي، هر خواست ولو ابتدائي را با خشن ترين شکل سرکوب مي خواسته

مـعـرفـي    "  عامالن استکبار و صهيونيسـم " کوشند فعاالن سياسي در اين مناطق را  توجيه اعمال ضد انساني خود، مي
وقفه در حال تکثير و زايش اند و دم به دم بر ميزان آنها  بي" عامالن"نزديک به بيست و هشت سال است که اين . کنند

 !افزوده شده است تا آنجا که ديري نخواهد گذشت که رقم آنان به تعداد شهروندان کشور برسد
الـمـلـلـي،      هاي بين هاي اتمي، تحريکات و گردنکشي ماجراجوئي.  جمهوري اسالمي در بحران حادي گرفتار شده است

. المللي به شـدت سـبـک کـرده اسـت            وزن رژيم را در مناسبات بين....  حمايت و پشتيباني از اقدامات تروريستي و 
ها، که آنهم چشـم بـه      اي است که امروز در اين کره خاکي به جز تعداد معدودي از دولت موقعيت اين رژيم به گونه

ها و بـه خصـوص پـي           سياستي در نتيجه مجموعه اين بي.  پول باد آورده نفت کشورمان دوخته اند، متحدي ندارد
المللي، کشور ما با تحريم شوراي امنيـت سـازمـان مـلـل           گيري سياست اتمي، بدون توجه به خواست نهادهاي بين

شرايطي پديد آمده کـه  .  هاي  ماجراجويانه، به مرحله خطرناکي در غلطيده است سياست روبرو شده و به دليل ادامه 
. کنـد  با گذشت زمان امکان کنترل  اين بحران دشوار و دشوارتر شده و خطر جنگ جان مردم کشورمان را تهديد مي

در اين شرايط حکومت به جاي تالش براي رفع اين بحران، تيغ سرکوب خود را تيزتر کرده، براي مـرعـوب کـردن        
 .هاي اجتماعي،  سياست سرکوب خشن  را تشديد کرده است فعاالن سياسي و روشنفکران و جنبش

هموطنان عرب در خـوزسـتـان، کـه در              کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن محکوم کردن اعدام
ترين حقوق شان صورت گرفته است، جمهوري اسالمي را مسـبـب اصـلـي          دادگاههاي بسته و بدون رعايت ابتدائي

 .داند ها در سراسر ايران به ويژه در مناطق ملي، مي خشونت
خواه  هاي سرکوبگرانه رژيم حرکت يکپارچه و متحدانه اپوزيسيون ترقي ما بر اين باوريم که براي مقابله با سياست

هائي را که براي دفاع  ها و نهادهاي دموکراتيک و سياسي به خصوص تشکل از اين رو، همه سازمان.  ضروري است
خوانيم که از تمامي امکانات خود براي عقب نشاندن اين حاکمان شيفته مرگ  از حقوق زندانيان ايجاد شده اند، فرا مي

پايان دادن به اعدام و سرکوب و کشتار،  در گرو مبارزه متحد عليه جـمـهـوري اسـالمـي و            .  و نيستي، بهره گيرند
 .سياست هاي ارتجاعي آن است

 ۲۰۰۷فوريه  ۱۵ـ    ۱۳۸۵بهمن  ۲۶کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران   
 بهمـن ١٩گـرامـی بـاد 

 سـالـروز تـولـد جنبش فدائی

   از خواست هاي معلمان کشور پشتيباني مي کنيم
  :اطالعيه

در سـراسـر ايـران          ديروز همزمان با روز جهاني زن، معلمان سراسر کشور نيز با راهپيمائي و تظاهرات گستـرده    
   . گــذاشــتــنــد  اعــتــراض خــود بــر وضــعــيــت نــابســامــان حــاکــم بــر زنــدگــي اشــان را بــه نــمــايــش                               

 ۱۰۰بيش از .  زندگي خود بود  طي چند روز گذشته شهرهاي ايران شاهد تظاهرات گسترده معلمان براي تامين حداقل 
تنها در تهران ده ها هزار نفر در .  دست به اعتراض زدند  هزار معلم در سراسر کشور براي خواست هاي صنفي خود 

براي معـلـمـان     ۸۶اجراي کامل اليحه خدمات کشوري در تصويب بودجه سال   مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار 
بنـا بـه     . کند کشور خواستار آن بودند که دولت جمهوري اسالمي به وعده هاي سال گذشته خود عمل  معلمان . شدند

 ۶۰۰حقوق معلمان ماهـانـه حـدود          گفته نمايندگان معلمان، سال گذشته در تصويب بودجه مقرر شده بود که حداقل 
هزارتومـان   ۳۱۰نيمي از حقوق مصوب، يعني ماهانه حدود   در صورتي که هنوز هم معلمان در حد .  هزارتومان باشد
هزار نفر از معلمان در حال حاضر زير خط فقر مطلـق قـرار      ۷۰۰منابع، هم اکنون   بنا به گفته همين .  حقوق مي گيرند
  .هزار تومان مي گيرند ۲۵۰تا  ۱۳۰ماهانه اي بين  دارند و حقوق 

سر مي برند که حتي با   معلمان کشور که پرورش نسل هاي آينده و اميد هاي کشور را به عهده دارند، در شرايطي به 
براي تامين مايحتـاج خـود و خـانـواده اشـان                شغل خود امکان تامين اوليه ترين نيازهاي زندگي خود را ندارند و 

وضعيت معلمان، بي توجهي به سرنوشت و تربيت نسل هـاي آيـنـده          بي توجهي به .  مجبورند تن به هر کاري بدهند
 .کشور است

گوش همه را کرده است و     عني سازي اورانيوم،  » حق مسلم« حکومت جمهوري اسالمي که با رجز خواني در مورد 
مي نمايد، نه تنها ابتدائي ترين حقوق مسلم مـردم را      بخش عظيمي از درآمد ملي کشور را صرف اين ماجراجوئي ها 

يورش نيروهاي ضد شورش پاسخ داده و خواست تغيير قوانين ارتجاعي و     لگد مال نموده، تظاهرات ارام زنان را با 
کـه    ولگد و بازداشت و شکنجه جواب مي دهد؛ بلکه از تامين حد اقل زندگي براي معلمين کشـور      ضد زن را با مشت 

معلمان کشور بلکه با سـيـاسـت        دولت جمهوري اسالمي نه فقط .  کارمندان دولت نيز محسوب مي شوند، عاجز است
  . حق برخورداري از حداقل زندگي محروم نموده اسـت   هاي اقتصادي ويرانگرخود بخش عظيمي از مردم کشور را از 

زندگي حمايت مي کنيـم    ما از خواست معلمان کشور در رسيدن به حقوق صنفي خويش و حق برخورداري از حداقل 
پشتيباني از مبارزات معلمان، براي تحقق اوليه ترين حقـوق    و از تمامي فعالين جنبش هاي اجتماعي، مي خواهيم که با 

 .يعني حق معيشت پشتيباني نمايند شهروندي و انساني خويش، 
   ۲۰۰۷مارس  ۹ ـ    ۱۳۸۵اسفند  ۱۸ کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران   


